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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
Поштовани пријатељи и поборници безбједности саобраћаја, учесници III Међународне 
Конференције „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, 
 
У име Програмског и Организационог одбора Конференције, желимо да вам се захвалимо 
на одвојеном времену за безбједност саобраћаја. Хвала вам што сте сакупили воље и снаге 
да присуствујете овој Конференцији, иако су нас ове године задесиле елементарне непогоде 
великих размјера и начиниле нам ненадокнадиву штету, како у саобраћајној 
инфраструктури, тако и у свим осталим сферама живота. Напомињемо, да сваке године 
Република Српска у саобраћајним незгодама губи оно што је највредније, а то су животи 
њених грађана, те да трпи огромне трошкове проузроковане саобраћајним незгодама који 
се процјењују на 2.1% БНД Републике Српске. Стручњаци Економског института у Бањалуци, 
уз подршку најбољих страних стручњака су израчунали да су укупни годишњи друштвено 
економски трошкови саобраћајних незгода у Републици Српској око 170 милиона КМ. 
Дакле, Република Српска сваке године у саобраћају претрпи „елементарну непогоду“ 
великих размјера. 
 
То нам даје снаге да још више радимо на унапређењу безбједности саобраћаја, односно да 
ширимо овај талас размишљања и мисли које вам овом приликом представљамо. 
 
Република Српска се издваја у региону по институционалиним капацитетима јачања 
безбједности саобраћаја. Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске редовно 
засједа, Агенција за безбједност саобраћаја је почела са радом, Народна скупштина је 
усвојила Стратегију за безбједност саобраћаја Републике Српске 2013-2022, а Влада 
Републике Српске је усвојила Програм безбједности саобраћаја 2014-2018. Тиме су створене 
основне претпоставке за унапређење стања безбједности саобраћаја у Републици Српској. 
 
Следећи корак у овој нашој мисији јесте јачање и анимирање капацитета на нивоу локалне 
заједнице. Управо из тога разлога, Међународна Конференција „Безбједност саобраћаја у 
локаној заједници“ се одржава сваке године, како би се проблем безбједности саобраћаја 
приближио локалним заједницама, али и осталим субјектима, и створиле се групе људи којe 
ће имати довољно ентузијазма, воље и храбрости да се бори са овим горућим проблемом 
друштва у цјелини. 
 
Конференција има за циљ да скрене пажњу на безбједност саобраћаја и обезбиједи да 
кључни субјекти сицтема схвате своју одговорност при креирању заштитног система 
безбједности саобраћаја Републике Српске. 
 
 

Предсједник Организационог 
одбора Конференције 

 
Предсједник Програмског 

одбора Конференције 
   

Милија РАДОВИЋ, дис  Проф. др Крсто ЛИПОВАЦ, дис 
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МАПИРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ РИЗИКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
- ПО ЦЕНТРИМА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ПОЛИЦИЈСКИМ СТАНИЦАМА 

ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

TRAFFIC RISK MAPPING IN REPUBLIC OF SRPSKA – AT ALL PUBLIC SAFETY 
CENTRE AND POLICE JURISDICTIONS ROADS  

Бојан Марић1, Горан Шмитран2, Милан Тешић3 и Зоран Средић4 

Резиме – Утврђивање постојећег, тј. тренутног стања нивоа безбједности саобраћаја је један од основних 
предуслова за квалитетно праћење и управљање у овој области. Мапирање ризика је један од најефикаснијих 
алата који служи у ову сврху и омогућава јасан визуелни приказ и поређење добијених резултата. У овом раду 
представљени су резултати мапирања по центрима јавне безбједности и по полицијским станицама за 
безбједност саобраћаја и три полицијске станице опште надлежности Републике Српске. У раду је анализиран 
саобраћајни ризик израчунат према два критеријума (пондерисани број саобраћајних незгода и пондерисани 
број посљедица саобраћајних незгода). Резултати овог рада омогућују увид у тренутно стање безбједности 
саобраћаја по ЦЈБ и по полицијским станицама за БС, али и међусобно поређење њиховог рада. Приказани 
резултати ће додатно стимулисати одговорне за стање БС на подручју у њиховој надлежности на међусобно 
такмичење с циљем да се сустигну и престигну они најбољи. 

Кључне ријечи – мапирање, пондери, саобраћајни ризик, центри јавне безбједности, полицијске станице за 
безбједност саобраћаја,  

1. УВОД 

Саобраћајне незгоде и њихове штетне посљедице данас су препознате као глобални проблем. У 
друмском саобраћају сваког дана се изгуби преко 3000 живота широм свијета. Проглашењем од 
стране Уједињених Нација, периода у ком живимо и радимо Декадом акција у безбједности 
саобраћаја (2010-2020), све земље чланице су дужне усмјерити своје активности према пет основних 
стубова Декаде, а све са циљем да се прво заустави пораст броја саобраћајних незгода а касније и 
смањи број погинулих за 50%. Сходно томе, Република Српска је препознала проблем безбједности 
саобраћаја и у складу са препорукама започела озбиљно да се бави овом тематиком. Усвојени су 
Стратегија и Акциони план, основана Агенција за БС, Савјет за БС и тренутно се ради на даљем јачању 
институционалних капацитета безбједности саобраћаја. Основни предуслов за управљање БС је 
стручно и квалитетно утврђивање постојећег стања БС. Огроман допринос на овом пољу даје 
Министарство унутрашњих послова РС које редовно прати и извјештава јавност о апсолутним и 
релативним показатељима БС. Заједничким радом  Саобраћајног факултета у Добоју, МУП РС и 
Агенције за БС РС израђене су мапе саобраћајног ризика за Републику Српску. Притом је коришћен 
метод мапирања ризика заснованог на пондерисаним величинама (саобраћајне незгоде и штетне 
посљедице), као један од најефикаснијих метода за праћење тренутног стања безбједности 
саобраћаја.  

                                                           
1 Саобраћајни Факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Војводе Мишића бр. 52, 74000 Добој, Р. 

Српска (БИХ), bojomaric@yahoo.com ,  
2 Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Булевар Десанке Максимовић бр.4, 78000 Бањалука, 

Р. Српска (БИХ), goran.smitran@mup.vladars.net ,  
3 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Змај Јовина 18, 78000 Бања Лука, Р. Српска (БИХ), 

m.tesic@absrs.org ,  
4 Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Булевар Десанке Максимовић бр.4, 78000 Бањалука, 

Р. Српска (БИХ), zoran.sredic@mup.vladars.net  
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

2.1. Предмет и циљ истраживања 

Предмет рада је просторна расподјела саобраћајних незгода по центрима јавне безбједности и по 
полицијским станицама за безбједност саобраћаја. Посматран је период од првих осам мјесеци за 
2013. и 2014. годину. Подаци су добијени од Министарства унутрашњих послова РС, тј. из 
електронске базе података МУП-а РС о саобраћајним незгодама на путевима у РС. 

Циљ овог рада је био да се утврди тренутно стање БС по центрима јавне безбједности и по 
полицијским станицама за БС, али и три полицијске станице опште надлежности на чијим подручјима 
је  у посматраном периоду евидентиран већи број саобраћајних незгода са најтежим посљедицама, 
да се изврши поређење са резултатима из претходне године, али и међусобно поређење наведених 
субјеката, како би се побољшао њихов рад и они сами подстакли на такмичење између себе. 

2.2. Метод истраживања 

Резултати истраживања добијени су методом анализе броја саобраћајних незгода и њихових штетних 
посљедица за период од првих 8 мјесеци 2013. и 2014. године. У раду су посебно анализиране 
саобраћајне незгоде (са погинулим, повријеђеним лицима и са материјалном штетом) и посљедице 
саобраћајних незгода (погинули, тешко повријеђени и лакше повријеђени). Притом су све 
саобраћајне незгоде помоћу пондера (1, 20 и 150) сведене на саобраћајне незгоде са материјалном 
штетом, а све штетне посљедице на лица са лакшим тјелесним повредама уз помоћ сљедећих 
пондера (1, 5 и 50), (Липовац ат ал, 2013). Узевши у обзир наведене пондере срачунати су 
пондерисани број саобраћајних незгода (ПБН) и пондерисани број посљедица (ПБП): 

 

ПБН = 1*СН са мат.штетом + 20*СН са повријеђеним лицима + 150*СН са погинулим 

лицима 

ПБП = 1*ЛТП + 5*ТТП + 50*ПОГ 

Овако добијене вриједности ПБН и ПБП искоришћене су за израчунавање саобраћајног ризика у 
односу на пондерисани број саобраћајних незгода (СПБН) и саобраћајног ризика у односу на број 
штетних пољедица саобраћајних незгода (СПБП): 

 

1000*
возила рег. Број

ПБН
СПБН 

 

 

1000*
возила рег. Број

ПБП
СПБП 

 

На основу добијених резултата одређене су класе ризика помоћу којих су исцртане мапе ризика по 
центрима јавне безбједности и по полицијским станицама у РС. Посматрано је свих 16 полицијских 
станица за безбједност саобраћаја (ПС за БС) и 3 полицијске станице опште надлежности (ПС Србац, 
ПС Теслић и ПС Лакташи). 

Табела 1. Класе ризика за Центре јавне безбједности 

СПБН СПБП 

до 110 Врло низак   до 15 врло низак   

од 110 до 120 низак   од 15 до 20 низак   

од 120 до 130 средњи   од 20 до 25 средњи   

од 130 до 140 висок   од 25 до 30 висок   

преко 140 врло висок   преко 30 врло висок   
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Табела 2. Табела 2. Класе ризика за Полицијске станице 

СПБН СПБП 

до 40 Врло низак   до 10 врло низак   

од  40 до 80 низак   од 10 до 20 низак   

од 80 до 120 средњи   од 20 до 30 средњи   

од 120 до 160 висок   од 30 до 40 висок   

преко 160 врло висок   преко 40 врло висок   

У раду су присутна и одређена ограничења. Класе ризика су усвојене тако да се истакне разлика 
између појединих центара јавне безбједности/између појединих полицијских станица, респективно. 
Добијене мапе нису упоредиве са сличним мапама у региону, јер је урађен пресјек стања 
безбједности саобраћаја за осам мјесеци у години. Ови резултати су заправо „пролазно вријеме“ на 
основу којег се већ сада може дати оцјена стања БС у овом тренутку у односу на „пролазно вријеме“ у 
претходној години, али и процјена коначног резултата, тј. стања БС на крају године. 

3. РЕЗУЛТАТИ  

Када се погледа мапа ризика према пондерисаном броју саобраћајних незгода (слика 1.) уочава се да 
ЦЈБ Приједор (152,7) и Добој (147,7) предњаче по небезбједности, док су ЦЈБ Бијељина (113,7) и 
Требиње (117,2) обојене зеленом бојом, тј. имају „низак“ ризик по овом критеријуму. Анализом 
ризика у односу на број штетних посљедица по ЦЈБ (слика 2.), издвајају се као безбједни ЦЈБ 
Бијељина (17,8) и Бањалука (20,1), док се за ЦЈБ Приједор (28,0), Требиње (28,1), Добој (29,0) и  
Источно Сарајево (29,1) уочава да су то подручја са високим процентима штетних посљедица 
саобраћајних незгода (већа тежина повреда у саобраћају). 

Посматрањем СПБН по полицијским станицама у РС, у 2013. години најнебезбједније су биле: ПС БС 
Соколац (223,0), ПС БС Градишка (204,4) и ПС БС Добој (175,7), а за њима слиједе ПС БС Приједор 
(140,1), ПС БС Фоча (135,5) и ПС Србац (127,0). За разлику од њих најбезбједније по овом критеријуму 
су биле: ПС БС Гацко (31,1), ПС БС Вишеград (43,4), ПС БС Мркоњић Град (57,9) и ПС БС Прњавор 
(78,9). У 2014. години највиши СПБН био је у: ПС БС Соколац (333,3), ПС БС Градишка (213,0) и ПС 
Теслић (200,3). Насупрот њима најбезбједнији путеви били су у надлежности: ПС Лакташи (60,4), ПС 
БС Вишеград (67,4), ПС БС Гацко (72,0) и ПС Србац (77,4). 

 

Слика 1.  Саобраћајни ризик према пондерисаним СН (са погинулим лицима, повријеђеним лицима  и 
материјалном штетом) за центре јавне безбједности 
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Слика 2. Саобраћајни ризик према пондерисаним посљедицама СН (погинула лица, ТТП и ЛТП), за 
центре јавне безбједности 

 

Слика 3. Саобраћајни ризик према пондерисаним СН (2013) за полицијске станице 
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Слика 4. Саобраћајни ризик према пондерисаним СН (2014) за полицијске станице  

 

Слика 5. Саобраћајни ризик према пондерисаним посљедицама СН (2013) за полицијске станице 
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Слика 6. Саобраћајни ризик према пондерисаним посљедицама СН (2014) за полицијске станице 

Анализом СПБП у 2013. години долази се до сљедећих резултата, највећи ниво БС су имале 
полицијске станице за безбједност саобраћаја: Гацко (3,0), Вишеград (5,6), Прњавор (10,4), Мркоњић 
Град (10,6), Бањалука (17,5) и Бијељина (19,1). У истој години највиши саобраћајни ризик по овом 
критеријуму имале су: ПС БС Соколац (70,4), ПС Србац (49,6), ПС БС Добој (37,9) и ПС БС Градишка 
(34,3). По истом критеријуму, тј. у односу на СПБП у 2014. години полицијске станице са највећим 
саобраћајним ризиком биле су: ПС БС Соколац (90,8), ПС БС Градишка (47,3) и ПС Теслић (40,5). 
Насупрот њима оне са најбољим „пролазним временом“ у првих осам мјесеци су:ПС БС Бањалука 
(10,8), ПС БС Фоча (11,6), ПС Србац (12,1), ПС БС Бијељина (13,4), ПС БС Прњавор (13,5), ПС БС 
Вишеград (13,8), ПС Лакташи (15,2), ПС БС  Зворник (18,1) и ПС БС Дервента (18,5).  

Када се погледа највеће побољшање СПБН у 2014. у односу на 2013. годину (слика 7.), прву позицију 
заузима ПС Србац (СПБН у 2014. спуштен за 49,6), а одмах иза су ПС Лакташи (-40,8), затим редом ПС 
за БС Добој (-39,2), ПС за БС Дервента (-29,6), ПС за БС Фоча (-20,3), ПС за БС Бањалука (-20,0), ПС за БС 
Приједор (-17,4), ПС за БС Зворник (-12,5) и ПС за БС Бијељина (-9,3).  

Највеће погоршање СПБН у 2014. години имала је ПС за БС Соколац (110,3), а слиједе је ПС за БС 
Мркоњић Град (86,8), ПС Теслић (83,2), ПС за БС Гацко (40,9), ПС за БС Прњавор (31,8), ПС за БС 
Вишеград (24,0), ПС за БС Требиње (22,2), ПС за БС Источно Сарајево (17,0). 

Највеће смањење штетних посљедица (СПБП) у 2014. год. у односу на 2013. годину (слика 8.) било је 
на подручју ПС Србац (-37,5), а затим слиједе редом ПС за БС Добој (-13,2), ПС за БС Фоча (-13,1), ПС 
Лакташи (-8,7), ПС за БС Бањалука (-6,7), ПС за БС Зворник (-6,1), ПС за БС Бијељина (-5,7), ПС за БС 
Приједор (-4,9). 

Највеће повећање штетних посљедица (СПБП) у 2014. у односу на 2013. годину било је на путевима у 
надлежности ПС за БС Гацко (26,1), а одмах иза се налазе ПС за БС Соколац (20,4), ПС за БС Мркоњић 
Град и ПС Теслић (19,1), ПС за БС Градишка (13), ПС за БС Вишеград (8,2). 
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Слика 7.  Разлика СПБН у 2014. год. у односу на 2013. год. 

 

Слика 8. Разлика СПБП у 2014. год. у односу на 2013. год. 

4. ДИСКУСИЈА 

Дакле, анализом добијених резултата и једноставним погледом на мапе евидентно је да је ЦЈБ 
Бијељина по оба посматрана параметра (СПБН и СПБП), центар са „ниским“ саобраћајним ризиком, 
тј. највишим нивоом безбједности саобраћаја. Сљедећи је ЦЈБ Бањалука који је са „средњим“ 
саобраћајним ризиком на путевима и по броју саобраћајних незгода и по тежини штетних 
посљедица. За разлику од ова два ЦЈБ, ЦЈБ са највећим саобраћајним ризиком на путевима су 
Приједор и Добој. Овдје је важно напоменути да је код оба ова ЦЈБ примјетно да се дешава највећи 
број незгода, али и да су то СН са тежим штетним посљедицама у односу на друге ЦЈБ (СПБН - црна и 
СПБП - црвена боја). Одмах иза њих по небезбједности је ЦЈБ Источно Сарајево (СПБН - црвена, СПБП 
- црвена), док је ЦЈБ Требиње специфичан по томе што се издваја као подручје на ком се не дешава 
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велики број СН (СПБН - низак), али је велика вјероватноћа да ће у саобраћајним незгодама које се 
догоде доћи до тежег повређивања   (СПБП - висок). 

Полицијске станице за БС Градишка и Соколац се издвајају по веома високом саобраћајном ризику 
узевши у обзир пондерисани број СН. Одмах иза њих су ПС за БС Добој и ПС за БС Приједор. 
Полицијске станице код којих је дошло до значајног погоршања БС по критеријуму СПБН у 2014. 
години су: ПС БС Мркоњић Град, ПС Теслић и ПС БС Требиње. 

Када је у питању тежина посљедица (СПБП) прво мјесто по небезбједности заузима ПС за БС Соколац 
(за оба посматрана периода „врло висок ризик“- црна боја). Одмах иза по тежини штетних 
посљедица у СН је ПС за БС Градишка (црвена прешла у црну боју) и ПС Теслић (жута у црну боју).  

Анализом највећег побољшања СПБН и СПБП (2014. у односу на 2013. год.), а узевши притом у обзир 
и апсолутне вриједности ових параметара у 2013. години (у којој класи ризика се налазе) може се 
закључити да су одређено побољшање направиле ПС Лакташи, ПС Србац, ПС за БС Фоча и ПС за БС 
Добој. Овдје је важно посебно истаћи побољшање у ПС Лакташи, јер је примјетно значајно 
побољшање СПБН и СПБП (-40,8 и -8,7), а притом има мањи ризик (по оба анализирана критеријума 
СПБН и СПБП) у односу на остале три ПС код којих такође постоји побољшање нивоа БС. За разлику од 
ПС за БС Добој и ПС Србац које се налазе у самом врху по небезбједности (вриједности СПБН и СПБП), 
али постоји побољшање у 2014. у односу на 2013. год., у ПС за БС Градишка и ПС за БС Соколац и 
поред тога што су у самом врху по небезбједности, нема никаквог побољшања у 2014. години, 
напротив. Иако ПС за БС Гацко биљежи значајније повећање СПБН и СПБП у 2014. у односу на 2013., 
ова ПС за БС, тј. путеви у њеној надлежности су и даље једни од безбједнијих у Републици СРпској. 

На основу претходно анализираних резултата може се закључити да су ПС за БС Соколац и ПС за БС 
Градишка станице у чијој су надлежности путеви са највећим бројем саобраћајних незгода и 
најтежим штетним посљедицама у тим саобраћајним незгодама. 

Најбезбједнији путеви се налазе у надлежности ПС за БС Вишеград и Гацко. Највидљивије 
побољшање нивоа БС у 2014. години је на путевима који су у надлежности ПС Србац, ПС Лакташи, 
ПС за БС Бањалука и ПС за БС Бијељина. 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Резултати овог рада треба да омогуће широј и  стручној јавности, али посебно центрима јавне 
безбједности и полицијским станицама у њиховом саставу квалитетно сагледавање тренутног стања 
безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српској. Резултати ће омогућити надлежнима за 
послове безбједности саобраћаја у Министарству унутрашњих послова да препознају гдје постоји 
проблем БС, који су то најбољи ЦЈБ/ПС за БС по питању рада на побољшању нивоа БС на путевима, 
али и да се препознају они са најлошијим резултатима како би их подстакли да се угледају на најбоље 
и што прије предузму одређене управљачке мјере да их сустигну. Веома је важно убудуће 
усавршавати ову методологију мапирања ризика и усвојити је како би се у будућем периоду редовно 
(традиционално) израђивале мапе ризика и на тај начин тежити успостављању праксе извјештавања 
о стању БС по ЦЈБ/ПС за БС у Републици Српској. 
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ЗНАЧАЈ CADAS ПРОТОКОЛА У ХАРМОНИЗАЦИЈИ ПРИКУПЉАЊА 
ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА 

SIGNIFICANCE OF CADAS PROTOCOL IN THE HARMONIZATION OF TRAFFIC 
ACCIDENTS DATA COLLECTION 

Далибор Пешић1, Милан Вујанић2, Крсто Липовац3 и Борис Антић4 

Резиме: Схватајући значај података о саобраћајним незгодама и хармонизацију ових података Европска 
Комисија је развила тзв. CADaS (Common Accident Data Set) протокол који предвиђа да се трансформација 
података о саобраћајним незгодама обавља већ на националном нивоу и то према унапред дефинисаним 
процедурама. Препоруке за CADaS се односе на дефинисање минимум сета стандардизованих, усаглашених 
података, који би омогућили поређење података о саобраћајним незгодама на нивоу Европе. ЦАДаС протокол за 
прикупљање података о саобраћајним незгодама подразумева прикупљање података структуираних у одређене 
варијабле и податке. Ти подаци су дефинисани на основу одређених критеријума, као што су на пример: да ли 
варијабле и подаци могу бити искоришћени за анализе безбедности саобраћаја на територији Европске Уније, да 
ли ниво детаља података задовољава макроанализе, да ли су варијабле и подаци унутар варијабли довољно 
свеобухватни и јасни итд. Сви ови подаци су груписани у четири основна нивоа података, који се односе на: 
саобраћајну незгоду, пут, учеснике саобраћајне незгоде (возила и пешаке) и лица. У овом раду биће приказана 
структура, али и значај хармонизације прикупљања података о саобраћајним незгодама коришћењем CADaS 
протокола. 

Кључне речи: саобраћајне незгоде, CADaS протокол, хармонизација, базе података, варијабле 

1. УВОД 

Управљање одређеним системом захтева познавање стања система и делова тог система. Познавање 
стања подразумева идентификовање тренутног стања, али и успостављеног тренда. У безбедности 
саобраћаја је идентично, па је за квалитетно управљање системом безбедности саобраћаја 
неопходно утврдити где се налази систем безбедности саобраћаја, што подразумева утврђивање 
тренутног стања и утврдити куда је ’’кренуо’’ систем безбедности саобраћаја, што подразумева 
утврђивање трендова појава у безбедности сааобраћаја. Познавање постојећег стања омогућава 
добијање одговора на питање ''Шта је проблем?''. Прецизно дефинисање постојећег стања, а самим 
тим и дефинисање проблема безбедности саобраћаја подразумева неколико значајних сегмената: 

- добре и усаглашене евиденције саобраћајних незгода, 

- одговорно евидентирање саобраћајних незгода, 

- стручна обрада података о саобраћају, путевима, саобраћајним незгодама и другим 
обележјима безбедности саобраћаја, 

- приступ базама података, 

- стручно и детаљно извештавање, 

- периодичне квалитетне анализе стања и 

- стручно дефинисање проблема. 
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m.vujanic@sf.bg.ac.rs  
3редовни професор, Криминалистичко- полицијска академија, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија, e-mail:  

k.lipovac@gmail.com  
4 доцент, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија, e-mail: b.antic@sf.bg.ac.rs  
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Претходно наведени сегменти прецизног дефинисања постојећег стања у први план истичу базе 
података о саобраћајним незгодама, саобраћају и другим обележјима безбедности саобраћаја. Може 
се закључити да су базе података основа за било какав рад на унапређењу стања безбедности 
саобраћаја, односно за управљање системом безбедности саобраћаја, а база података представља 
скуп података организован према потребама корисника, одржава се и користи за добијање 
информација. Такође, потребно је нагласити да је за успешно управљање безбедношћу саобраћаја, 
осим поседовања квалитетних база података, потребно омогућити приступ тим базама података, 
вршити периодичне и анализе по потребама, а ради стручног дефинисања проблема и наравно, без 
извештавања овј процес не би био у потпуности заокружен. 

Схватајући значај хармонизације прикупљања података о саобраћајним незгодама Европска Комисија 
је развила тзв. CADaS протокол који подразумева дефинисање минималног сета стандардизованих 
података, који би били усаглашени на међународном нивоу и који би омогућили не само 
дефинисање проблема, већ и поређења на међународном нивоу. 

2. CARE I CAREPLUS 

CARE (Community Road Accident Database) база података укључује статистичке информације 
пријављених незгода на путевима у ЕУ (Европска Унија) које су резултирале повредама или имале 
смртни исход. Одлука већа (93/704/ЕC) захтева да земље чланице оформе статистику о незгодама на 
путевима и да проследе те податке за дату годину тзв. Статистичком бироу Европске заједнице.  

CARE база података је другачија од других међународних база података по томе што садржи податке 
о свакој незгоди понаособ, а не само збирне податке. Да би се на минимум смањило време које је 
потребно за стварање базе података и сметње националним администрацијама, национални подаци 
су уведени у CARE базу података у својој оригиналној националној структури и дефиницији, али без 
поверљивих података, а овакав оквир је направљен да би се омогућио приступ подацима на нивоу 
ЕУ. Извештаји о незгодама садрже детаљне информације о месту незгоде, повредама и возилу, али 
ниво детаља, дефиниција и бројних променљивих значајано варира међу земљама чланицама.  

CARE PLUS је јуна 2000. године предложио ширење усклађивања националних података, поновно 
дефинисање националних променљивих у заједничке променљиве, које укључују: 

- место незгоде (аутопут, раскрсница, врста раскрснице итд.); 

- датум и време; 

- услови – осветљење / временски услови; 

- врста судара; 

- озбиљност (тежина) незгоде; 

- тип возила која су учествовала у незгоди; 

- опис лица (возач, сувозач, путници на задњем седишту, пешаци, …) и 

- старост и пол учесника незгоде. 

Додатни подаци из CARE PLUS укључују: 

- земљу у којој је возило регистровано; 

- старост возила; 

- искуство возача (колико дуго возач поседују возачку дозволу); 

- стање површине коловоза; 

- тип коловоза; 

- услове на путу; 

- регион, провинцију; 

- ограничење брзине; 

- алкохол – тест; 

- резултати алкохол – теста и 

- понашање возача/возила/пешака. 

Основна употреба ЦАРЕ базе података лежи у надгледању развоја и упоредних анализа националних 
разлика у врстама незгода. Захваљујући различитим нивоима извештавања о повредама и незгодама 
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различитих учесника у саобраћају у свакој земљи ЕУ, CARE база података не може бити коришћена за 
упоредне анализе повреда. Ипак, CARE база података је неопходна јер садржи податке о свакој 
појединачној незгоди и повређенима из сваке чланице ЕУ. Као таква много је богатија подацима од 
IRTAD базе података која припада OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 

3. CADAS ПРОТОКОЛ 

Имајући у виду главне недостатке међународних база података, а посебно базе података CARE, 
Европска Комисија је увела CAREPLUS, који има за циљ да трансформише податке који се добијају у 
изворном облику из националних база података. Наиме, на нивоу Европске Уније, Европска Комисија 
спроводи трансформацију података о саобраћајним незгодама како би се остварило да се добију 
вредности које су међусобно упоредиве, и како би се могле спроводити детаљније анализе на нивоу 
Европске уније. CAREPLUS подразумева прикупљање 55 варијабли и унутар њих укупно 255 
различитих врста података.  

Схватајући значај података о саобраћајним незгодама и хармонизацију ових података Европска 
Комисија је развила тзв. CADaS (Common Accident Data Set) протокол који предвиђа да се 
трансформација података обавља већ на националном нивоу и то према унапред дефинисаним 
процедурама (дефиницијама и структури). Тако дефинисани тзв. CADaS подаци се шаљу Европској 
Комисији.  

Подаци (њих укупно 471) су сврстани у 73 варијабле. Препоруке за CADaS се односе на дефинисање 
минимум сета стандардизованих, усаглашених података, који би омогућили поређење података о 
саобраћајним незгодама на нивоу Европе. Због тога је предвиђено дефинисање већег броја 
варијабли и података, који би омогућили претходно дефинисање циљеве спровођења CADaS 
протокола.  

CADaS се може увести на тзв. добровољној бази од стране Европских земаља и могу га увести 
постепено. На овај начин омогућава се да прогресивно све већи број података о саобраћајним 
незгодама из различитих земаља буде доступан у униформном формату, што ће омогућити како 
детаљне и поуздане анализе, тако и поређење међу земљама. Претходно наведено подразумева да 
земље нису нормативима обавезни да уведу овај протокол у прикупљању података о саобраћајним 
незгодама, већ ако желе да своје податке припреме у форми, у којој би их достављали Европској 
Комисији.  

 

Слика 1.  Начин трансформисања и слања националних података о саобраћајним незгодама 
Европској Комисији (извор: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/cadas_glossary.pdf ) 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/cadas_glossary.pdf
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У супротном, земље могу наставити да достављају своје податке о саобраћајним незгода у форми у 
којој су већ достављали. Са друге стране, уколико земља чланица прихвати да прикупља податке 
према CADaS протоколу, неки од података могу бити прикупљани и у другачијој форми, односно 
структури, а како би били испуњени локални, национални захтеви за базама података о саобраћајним 
незгодама.  

Свака од земаља чланица има могућност да настави да прикупља податке о саобраћајним незгодама 
на начин како је то и радила, а може применити одговарајуће процедуре трансформација тих 
података на начин како то предвиђа CADaS протокол, па их тако трансформисане проследити 
Европској Комисији. На слици 1. приказан је процес тренутног, међу- и будућег начина прикупљања 
података предвиђен CADaS протоколом.  

CADaS протокол за прикупљање података о саобраћајним незгодама подразумева прикупљање 
података структуираних у одређене варијабле и податке. Ти подаци су дефинисани на основу 
одређених критеријума, као што су на пример: да ли варијабле и подаци могу бити искоришћени за 
анализе безбедности саобраћаја на територији Европске Уније, да ли ниво детаља података 
задовољава макроанализе, да ли су варијабле и подаци унутар варијабли довољно свеобухватни и 
јасни итд. Сви ови подаци су груписани у четири основна нивоа података, који се односе на: 

- саобраћајну незгоду, 

- пут, 

- учеснике саобраћајне незгоде (возила и пешаке), 

- лица, 

а детаљна структура варијабли и података доступна је у Приручнику ''Common Accident Data Set'' 
(Reference Guide, version 3.2, February 2013), доступно на интернет адреси: 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/cadas_glossary.pdf ).  

Одабир варијабли и свих података имплементираних у CADaS-u су практично производ 
избалансираних дуготрајних усаглашавања, које су морале да задовоље одређене основне 
критеријуме: 

- Варијабле и вредности тих варијабли морају да омогуће анализе саобраћајних незгода, 
посебно на нивоу ЕУ. 

- Ниво детаљности варијабли и вредности тих варијабли мора да одговара тзв. макроанализама 
и не мора да одговара захтевима детаљних анализа саобраћајних незгода, а што би било од 
интереса за локалну средину. 

- Свака земља би требало да има могућност избора алтернативних нивоа детаљности 
различитих варијабли и вреднсоти тих варијабли. 

- Варијабле и њихове вредности морају да буду свеобухватне али и концизне, а свака варијабла 
мора да има дефинисан прецизан опис (или дефиницију) и њену сврху у смислу безбедности 
саобраћаја и свакој од варијабли морају бити додељене могуће вредности и формат података. 

- Податке које је немогуће или веома тешко прикупити не налазе се у CADaS-у, без обзира на 
њихов значај приликом анализа саобраћајних незгода, јер такви подаци могу бити лошег 
квалитета, односно непоуздани. 

- Будућа перспектива у смислу прикупљања одређених података значајних за анализу 
саобраћајних незгода је имплементирана у CADaS-у такође, без обзира што се ти подаци 
тренутно не прикупљају од стране већине земаља, као што су ГИС (Geographical Information 
System) координате места саорбаћајне незгоде, итд.  

- Постојеће варијабле и вредности тих варијабли које се налазе у CAREPLUS бази података су 
приоритет код одабира управо варијабли и вредности које ће бити дефинисане у CADaS-у. 

- CADaS варијабле и вредности се односе само на саобраћајне незгоде у којима постоје 
настрадала лица, што подразумева саобраћајне незгоде у којима је најмање једно возило било 
у покрету и у којима је најмање једно лице повређено или смртно страдало. Са друге стране, 
постоји могућност регистровања података и о неповређеним лицима за незгоде у којима је 
било других повређених лица. И коначно, саобраћајне незгоде само са материјалном штетом 
нису предвиђене да се разматрају у овом тренутку у CADaS-у. 
 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/cadas_glossary.pdf
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3.1. СТРУКТУРА CADaS ПОДАТАКА 

CADaS варијабле су према протоколу подељене у четири основне категорије. Категорија у којој се 
свака од дефинисаних варијабли налази може бити идентификована помоћу јединственог кода 
(слова) на почетку назива сваке од варијабли. Категорије и одговарајући додељени кодови се користе 
за описивање сваке од наредних категорија:  

- A, за варијабле које се односе на саобраћајну незгоду, 

- R, за варијабле које се односе на пут, 

- U, за варијабле које се односе на тзв. саобраћајне јединице, где се подразумевају возила и 
пешаци, 

- P, за варијабле које се односе на лица, која су учествовала у незгодама. 

На слици 3. приказана је изворна шема корелација између четири основне категорије података, која 
јасно и прегледно показује везе између различитих варијабли саобраћајних незгода, а које се налазе 
у CADaS-у. 

 

Слика 2.  Везе између категорија варијабли које се налазе у CADaS-у (извор: 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/cadas_glossary.pdf ) 

Практично, може се закључити да је категорија Пут на неки начин независна од осталих категорија 
осим са категоријом која се односи на саобраћајне незгоде, док категорија Возило је у вези са 
Саобраћајном незгодом и може бити више варијабли, и коначно, категорија која се односи на Лица је 
у вези са категоријом Саобраћајне јединице и за свако од јединица може бити дефинисано и више 
лица.   

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/statistics/cadas_glossary.pdf
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Посебно значајно је навести да варијабле укључују два типа вредности, а у зависности од нивоа 
детаљности који пружају: 

- Детаљне вредности које поседују информације са веома високим нивоом детаљности и  

- Алтернативне вредности које које поседују информације у тзв. збирном нивоу детаљности, 
односно које се користе када детаљне вреднсоти нису расположиве.  

Алтернативне вредности се не разликују од детаљних вредности у смислу нивоа детаљности 
информација које поседују, али су алтернативне вредности такве да оне практично допуњавају 
недостатак детаљних вредности, као на пример, ако се разматрају варијабле које се односе на тип, тј. 
врсту ’’Саобраћајних јединица’’ и ако нека од земаља не прикупља посебно податке о путничким 
аутомобилима, а посебно о такси возилима, тада се поменута варијабла може доставити у 
обједиwеном облику у виду вреднсоти које се односе на ’’путничка и такси возила’’.  

Такође треба нагласити и да детаљне и алтернативне вредности у номенклатури имају исти број 
ознака (слова и бројева) и да се налазе у истој колони базе. Другим речима, не постоји посебна 
колона у бази података која се односи на алтернативне, односно на детаљне вредности, већ се у базу 
података уноси једна или друга вредност. Да би се ипак разликовале детаљне од алтернативних 
вредности, према CADaS протоколу за алтернативне вредности се додаје словна ознака А, на већ 
усвојену номенклатуру варијабли. На пример, ако се алтернативна вредности односи на саобраћајну 
незгоду, онда се поред слова А додаје слово А (АА), ако се ради о категорији променљивих који се 
односе на пут, онда се поред слова Р додаје слово А (РА), итд, тако да се кроз кодирање сваке од 
варијабли може уочити да ли се ради о детаљној или алтернативној вредности варијабле. 

Како је већ раније напоменуто, препорука је да земље чланице ЕУ постепено усвајају CADaS протокол 
и да је усвајање овог протокола практично на добровољној бази. Имајући претходно наведено у виду 
важна препорука је и да су препоручне варијабле подељење у две шире категорије и то на варијабле 
са високим нивоом значајности (H - High) и варијабле са нижим нивоом значајности (L - Low). 
Практично, CADaS варијабле су подељене, не према њиховом значају за анализе у безбедности 
саобраћаја, већ према тренутним могућностима прикупљања података. 

Такође, CADaS протокол препоручује да ЕУ земље наставе да користе своје националне системе за 
прикупљање података и да податке прикупљају на било који начин који њима одговара, а који 
омогућава да се ти подаци евентуално трансформишу у тзв. CADaS податке. Подаци који се шаљу ЕУ 
могу бити прикупљани директно на начин предложен CADaS протоколом, затим припремљени у 
захтевани облик, без обзира што се не прикупљају на начин предложен CADaS протоколом.  

Значајно је напоменути и детаљ који омогућава да подаци прикупљени CADaS протоколом 
омогућавају максималну флексибилност. Предложени начин припреме форме података за слање 
омогућава да подаци могу бити доијени на једноставан начин, без одговарајућих нивоа хијерархије 
података, а све према начину како се подаци прикупљају у националним системима. Флексибилност 
је такође обезбеђена увођењем могућности алтернативних вредности, што такође омогућава 
добијање информација са различитим нивоима детаљности, а према постојећим националним 
системима прикупљања података.    

Предложени начин кодирања вредности, према CADaS протоколу, омогућава да се CADaS подаци 
могу доставити ЕУ од стране земаља које су у потпуности или делимично прихватили CADaS. Имајући 
у виду мерне јединице које се користе у земљама ЕУ предложене су оне које се најчешће у употреби 
(километри, миље и сл.), па је у случају коришћења различитих мерних јединица, неопходно исте 
подесити на исту основу. 

И на крају, свака варијабла које+а је укључена у CADaS протокол, мора да садржи одређене податке: 

- Назив, односно ознака варијабле – ознака варијабле се састоји од идентификације категорије 
којој припада (A, R, U ili P), бројачане вреднсоти и назива варијабле. Значај варијабле такође 
може ити придодата и то H за висок значај и L за мањи значај. 

- Дефиниција варијабле и њен циљ – подразумева кратак опис варијабле, њен значај и њену 
корисност. 

- Листа могућих вредности – подразумевају атрибуте вредности. 
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- Вредности варијабли – свака могућа вредност варијабле се дефинисана одговарајућим кодом 
варијабле и нумеричком вредносшћу, а код А се додаје код оних кодова варијабли које су 
алтернативне вредности. 

- Дефиниције вредности – подразумевају дефиниције за сваку од вредности варијабле, посебно 
уколико је неопходно да се појасне одређене посебности сваке од вреднсоти. 

- Формат података – подразумева начин према коме се свака од варијабли представља, а 
формат података разматра могућност додељивања једне или више вредности свакој од 
варијабли и разматра формат вредности (код, бројчана ознака, текстуална ознака).  

5. ЗАКЉУЧАК 

Већ дужи временски период, подаци о саобраћајним незгодама у Европској Унији се прикупљају на 
начине дефинисане у њховим националним системима. На нивоу Европе, подаци о саобраћајним 
незгодама су расположиви још од 1991. године у ЦАРЕ бази података и то њиховом изворном облику. 
Незгоде које се налазе у ЦАРЕ бази података су незгоде у којиме је било смртно страдалих или 
повређених лица. CARE база података практично обједињује детаљне податке о свакој појединачној 
незгоди и то на начин како се прикупљају ти подаци од стране земаља чланица, аопет користећи 
структуру података која омогућава максималну флексибилност са једне стране и могућност анализа 
са друге стране. 

Сврха CARE система је да буде моћна алат који може да створи могућност идентификовања и 
квантификовања проблема у безбедности саобраћаја на путевима Европе. Такође, сврха постојања 
ЦАРЕ базе података је да створи могућност евалуације ефикасности примењених мера у безбедности 
саобраћаја, као и да омогући размену искустава. Иако су делови натионалних бза података 
интегрисани у CARE базу података у њиховој оригиналној националној структури и са припадајућим 
дефиницијама, ипак, постојећи национални системи за прикупљање података нису у сваком случају 
коматибилни и компарабилни са другим националним системима. Због претходно наведеног 
развијена су одговарајућа правила трансформације података, како би се исти учунили 
компарабилним. 

Имајући претходно наведено у виду, највећи значај CADaS протокола је управо у хармонизацији 
података који се прикупљају у вези саобраћајних незгода. На овај начин, осим олакшаног 
прикупљања података на терену, на месту саобраћајне незгоде, омогућиће се квалитетније анализе 
саобраћајних незгода, како појединачне, тако и збирне, омогућиће се међусобно поређење, али и 
размена различитих искустава, а посебан значај ће се огледати у прецизнијој евалуацији ефеката 
примењених мера, која ће такође бити међусобно усаглашана.  
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ВРЕДНОВАЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ 

EVALUATION OF TRAFFIC SAFETY PROGRAM EFFECTIVENES IN LOCAL 
COMMUNITY  

Ђорђе Врањеш1, Бранимир Милетић2 и Иван Ракоњац3 

Резиме: Програм за унапређење безбедности саобраћаја представља најзначајнији документ којим се 
нормирају активности за рад савета за безбедност саобраћаја у току једне календарске године. У вези с тим, рад 
садржи кључне препоруке, смернице и концепт израде програма кога доноси општинско/градско веће на 
предлог савета за безбедност саобраћаја. Најзначајнији део рада посвећен је методима за вредновање садржаја 
програма и оцену потенцијала за унапређење проблема безбедности саобраћаја који су присутни у јединици 
локалне самоуправе.  

Кључне речи: Евалуација, безбедност саобраћајa, проблеми, програм, локална самоуправа.  

1. УВОД 

Најзначајнији документ кога доноси тело за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи (у даљем 
тексту: Тело) представља програм реализације средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
подручју општине/града.  

Законом о безбедности саобраћаја на путевима у члановима 18. и 19. дефинисане су активности 
(области) за које се наменска средста из програма могу трошити у фунцији унапређења безбедности 
саобраћаја.  

У члану 18. Закона дефинисано је да средства од новчаних казни из члана 17. став 2. тачка 2) овог 
закона, у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице 
локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 70% средстава која припадају буџету 
Републике, 75% се користи за потребе Министарства унутрашњих послова. 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. Средства из става 1. овог члана користе се за намене утврђене у 
том ставу, односно за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.  

У члану 19. Закона дефинисано је да средства из члана 17. користе се за:  

- -рад Тела за координацију,  

- -унапређење саобраћајног васпитања и образовања,  

- -превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,  

- -научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,  

- -техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на 
путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. 
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Слика 1.  Обавезе тела за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи 

Средства из члана 17. овог 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. ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА 
ПРОГРАМА 

Од почетка примене одредаба Закона о безбедности саобраћаја на путевима у раду тела за 
безбедност саобраћаја идентификовани су одређени проблеми у вези са садржајима програма за 
унапређење безбедности саобраћаја.  

Највећи проблем представљају недовољно дефинисане одредбе Закона које се тумаче на различите 
начине и самим тим пласирање новчаних средстава се усмерава на активности које нису у складу са 
добром праксом у области безбедности саобраћаја.  

Садржаји програма системски се не контролишу.  У вези с тим, локалним самоуправама је 
препуштена самоиницијативност да усвоје програм какав им одговара. Ова пракса свакако није добра 
имајућу у виду да садржаји програма морају бити усмерени ка решавању најзначајнијих проблема 
безбедности саобраћаја.  

Исти програми се усвајају из године у годину и веома ретко долази до промене њиховог садржаја. 
Код појединих локалних самоуправа се могу јавити делимичне промене у садржају програма које се 
односе на износе новчаних средстава за унапређење безбедности саобраћаја. Дакле остаје иста 
активност, а само се мењају износи новчаних средстава.  

У досадашњој пракси у Републици Србији не контролише се у којој мери су програми спроведени у 
фукцији унапређења безбедности сабраћаја. У великом броју примера општинска већа доносе 
програме који су дефинисани искључиво на папиру, а проценат њихове реализације је веома мали. 
Последице оваквог приступа се манифестују у великом износу новчаних средстава која остану 
неискоришћена за унапређење безбедности саобраћаја и потроше се за неке друге намене.  

Председник 
Општине / 

Градоначелник 

ТЕЛО ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА 

Саветодавна 
улога 

ПРОБЛЕМИ 
БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА 

Извештај 
о стању 

БС 

Општинско / 
градско веће 

Програм 
трошења  

средст. 

Скупштина 
општине / града 

Праћење и правилно усмеравање новчаних 
средстава 
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Такође, потребно је истаћи да се евалуација активности спроведених из програма у фукцији 
унапређења безбедности саобраћаја такође не спроводи и не подносе се извештаји о утрошеним 
средствима и стању безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе.  

3. ИЗРАДА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА И ВРЕДНОВАЊЕ САДРЖАЈА 
ПРОГРАМА У ФУНЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

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.  

Основни концепт за правилну израду расподеле средстава за унапређењ безбедности саобраћаја 
требао би да прати поступке дефинисане на слици 2.  

 

Слика 2.  Концепт израде квалитетне расподеле средстава у програму 

Основни задатак расподеле срестава је да омогући решавање проблема безбедности саобраћаја. У 
току једне календарске године, једно тело треба да има једну расподелу средстава како се иста 
расподела не би усвајала из године у годину.  

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. Мада је ова обавеза дефинисана Законом, 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 неколико реченица из којих се не види шта је урађено на унапређењу 
безбедности саобраћаја.  

Поједине локалне самоуправе из године у годину усвајају исти програм реализације средстава. Ова 
пракса такође није добра, јер се проблеми безбедности саобраћаја временом мењају. 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 
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расподела срестава која ће бити усмерена ка кључним (најизраженијим) проблемима безбедности 
саобраћаја у локалној самоуправи. 

Активности садржане у програму реализације средстава генерално треба вредновати у основним 
корацима који су приказани на слици број 3.  

 

Слика 3. Поступак вредновања садржаја програма за унапређење безбедности саобраћаја 

Сваки програм који даје добре ефекте са аспекта безбедности саобраћаја може се сматрати 
прихватљивим. Због тога се ефекти морају систематски пратити и анализирати.  

4. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ТЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ФУНКЦИЈИ 
КВАЛИТЕТНИЈЕ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА 

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 на путевима у делу који се односи на рад локалне 
самоуправе на пољу унапређења безбедности саобраћаја. У досадашњој пракси савети су доносили 
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 јединственог 
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 доноси Министар саобрајаћа, на предлог Агенције.  

Правилником би се детаљно уређивало:  

- Организација и састав савета. 

- Делокруг и начин рада савета. 

- Извори финансирања и расподела средстава. 

- Акти савета. 

- Организација спровођења послова из надлежности савета. 

- Праћење и извештавање о раду савета. 

- Одговарајуће евиденције у вези са радом савета.  

Анализа 
проблема 

бс

Предузима
ње мера 

Финансира
ње 

активности

Реализациј
а пројекта

Вреднова
ње 

ефеката
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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 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 са члановима савета и значајно ће 
допринети размени искуства, праксе и стручних знања из области безбедности саобраћаја.  

У предлогу потребно је дефинисати 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.  

Коначно, савети ће имати обавезу да своје предлоге Стратегије и Акционог плана безбедности 
саобраћаја доставе Агенцији на мишљење. Ово ће допринети да коначни текст и Стратегије и 
Акционог плана буде квалитетнији, а не само преписан 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 тела за безбедност саобраћаја у различитим локалним 
самоуправама у значајној мери разликује. Са постојећим одредбама Закона, различитим ставовима 
стручне и најшире друштвене јавности и присутној пракси у Републици Србији, не могу се предузити 
кључни кораци ка успостављању система управљања безбедношћу саобраћаја на нивоу локалних 
самоуправа, па и шире.  

Поред измена Закона, неопходно је да локалне самоуправе прихвате принципе развоја 
професионализма у безбедности саобраћаја. На основу тога, потребно је развијати свест да се 
пословима унапређења безбедности саобраћаја могу бавити искључиво стручна лица. У склопу тога, 
неопходно је да савети за безбедност саобраћаја имају свог координатора. Улога и задаци 
координатора треба да буду дефинисани подзаконским актом. 

У вези с тим, 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 ефикаснији 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, шта је 
кључно опредељење Агенције за безбедност саобраћаја у других институција у овој области.  
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ИЗГРАДЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM BUILDING IN THE REPUBLIC OF 
SRPSKA  

Милија Радовић1, Миленко Џевер2, Милан Тешић3 и Милка Дубравац4 

Резиме: Безбједност саобраћаја као мултисекторски систем захтијева сталну координацију свих субјеката и 
праћење резултата спроведених активности на унапређењу безбједности на путевима. На тај начин се формира 
квалитетан заштитни систем који омогућава континуирано смањење броја саобраћајних незгода и њихових 
посљедица. Република Српска је у претходном периоду препознала значај овог концепта, те се придружила 
бројним земљама у свијету, које су учиниле прве кораке на унапређењу безбједности на путевима. С тим у вези, 
у овом раду су представљене активности које доприносе изградњи квалитетне и одрживе основе система за 
рјешавање безбједности на путевима. Самим тим, јављају се одличне претпоставке за реализацију ширег 
спектра активности које прогресивно утичу на унапређење безбједности на путевима Републике Српске. 

Кључне ријечи: безбједност саобраћаја, одрживи систем, управљање, јачање капацитета 

1. УВОД 

Република Српска је, заједно са осталим земљама чланицама Уједињених нација (УН), прихватила низ 
резолуција Скупштине УН о безбједности саобраћаја, међу којима је посебно актуелна Резолуција 
A/RES/64/255, од 10. маја 2010. године. Ова резолуција утврђује документ УН – Деценија акције за 
безбједност саобраћаја на путевима 2011–2020. године. Свјетска здравствена организација (СЗО) је 
припремила и усвојила Глобални план Деценије акција за безбједност саобраћаја на путевима 2011–
2020., и тим планом је одређено пет стубова безбједности саобраћаја. Република Српска, односно 
Босна и Херцеговина је потписник Московске декларације о безбједности саобраћаја (Москва, 2009. 
година), којом се обавезала да ће подржати међународне мјере смањења страдања у саобраћају, 
фокусирањем на пет најважнијих стубова. Све чланице УН треба да, на регионалним комисијама и 
путем периодичних истраживања СЗО, објављују постигнуте успјехе, а посебно: издвајања средстава 
за безбједност саобраћаја на путевима, успјехе партнерстава и спонзорисања, активности и податке, 
који указују на успјехе или неуспјехе напора уложених у унапређење безбједности саобраћаја на 
путевима. 

Доношењем Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске и успостављањем 
Агенције за безбједност саобраћаја, у складу са наведеним законом, начињени су крупни кораци ка 
ефикасном систему управљања безбједношћу саобраћаја у Републици Српској. Потенцијална 
структура за ефикасно управљање безбједношћу саобраћаја уређена је прописима и на републичком 
и на локалном нивоу власти у Републици Српској.  
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2 Миленко Џевер, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, З. Јовина 18, 
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Бања Лука, m.tesic@absrs.org, 
4 Милка Дубравац дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, З. Јовина 18, 
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mailto:m.radovic@absrs.org
mailto:m.dzever@absrs.org
mailto:m.tesic@absrs.org
mailto:m.dubravac@absrs.org


III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
24 

 

Досадашња искуства показују да већина кључних субјеката за безбједност саобраћаја који имају 
одређене одговорности за разне аспекте безбједности саобраћаја исказују заинтересованост за 
заједнички рад на унапређењу безбједности саобраћаја. Од изузетне важности је даље јачање 
капацитета кључних субјеката безбједности саобраћаја, како кадровско, тако и кроз доношење 
властитих стратегија и акционих планова на унапређењу безбједности саобраћаја и издвајање 
финансијских средстава за спровођење ових планова. 

Република Српска је доношењем Стратегије опредјелила се за пут који ће обезбједити саобраћај који 
омогућава квалитетан живот и одвијање осталих функција у Републици Српској, са што мање стреса и 
застоја у саобраћају без погинулих и тешко повријеђених у саобраћају. 

Такође, Стратегијом се опредјелила да ће покренути и јачати постојеће ресурсе и градити нове 
капацитете који ће, уз снажну политичку подршку и вођство, користећи системски приступ заснован 
на пет стубова безбједности саобраћаја утврђених Деценијом акције за безбједност саобраћаја, 
непрекидно радити у циљу смањивања ризика учешћа у саобраћају, а посебно радити у областима 
система управљања безбједношћу саобраћаја, безбједнијих путева и кретања, безбједнијих возила, 
безбједнијих учесника у саобраћају и збрињавања након незгода. 

Коначи циљеви дефинсиани стратегијом се огледају у сљедећем: 

- Смањити број погинулих лица на путевима у Републици Српској за 50% до 2022. године у 
односу на број погинулих у 2011. години.  

- Смањити укупне друштвено-економске трошкове саобраћајних незгода, у периоду од десет 
година, за око 582 милиона КМ. 

 

Слика 1. Прогноза смањења броја погинулих у односу на базну  2011. Годину  

 Претходно наведени циљеви, те активности на спровођењу Стратегију, омогућавају да се у складу са 
прогнозама до 2020. године сачува 586 живота. 

2. РЕЗУЛТАТИ 

Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, коју је усвојила Народна 
Скупштина Републике Српске 2013. године, дефинисала је правце управљања и координације 
система безбједности саобраћаја али и неопходност успостављања одрживог финансирања система 
безбједности. Праћење и процјена су основне компоненте успјешних програма безбједности 
саобраћаја на путевима и најбоље међународне праксе. Стратегијом су осмишљени посредни 
индикатори у циљу праћења ефикасности интервентних активности које се спроводе у оквиру 
Стратегије и Програма безбједности саобраћаја, који је 2014. године усвојила Влада Републике 
Српске. Стратегијом су у оквиру пет стубова дефинисане активности које треба да се реализују у 
периоду важења Стратегије. Ове активности полазе од законодавног оквира, успостављања база 
података, доношења стратешких докумената, планирања и пројектовања безбједних путева. У оквиру 
првог стуба управљање безбједношћу саобраћаја дефинисано је кроз сљедеће групе активности: 
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- Управљање безбједношћу саобраћаја (изградња и јачање капацитета институција),  

- Саобраћајни прописи и законодавство,  

- Систем података о саобраћајним незгодама и повријеђеним лицима,  

- Стратегије и акциони планови,  

-  Индикатори дјеловања и праћење.  

2.1. Реализација активности предвиђених Стратегијом  

2.1.1. Управљање безбједношћу саобраћаја (изградња и јачање капацитета институција) 

Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске Агенцији за безбједност 
саобраћаја повјерен је задатак управљања безбједношћу саобраћаја. Предуслов за испуњење овог 
задатка јесте да Агенција својим капацитетом може одговорити овом задатку. У претходном периоду 
значајно су унапријеђени капацитети Агенције кроз обезбјеђивање адекватног простора за рад, 
запошљавање стручних кадрова, обуке запослених и нешто већа средства из Буџета за рад Агенције. 

Савјет за безбједност саобраћаја Републике Српске, који чине потпредсједник Владе Републике 
Српске. пет министара и три стручњака из области безбједности саобраћаја од свог именовања 
одржао 9 (девет) сједница и дао значајан допринос на унапређењу безбједности саобраћаја. Један од 
проблема у раду Савјета огледао се у нередовном присуствовању сједницама одређеног броја 
министара. 

Када је у питању институционално јачање капацитета других субјеката безбједности саобраћаја 
ситуација је сљедећа. У оквиру Ауто-мото савеза Републике Српске формирано је Одјељење за 
техничке и превентивно-образовне послове, у чијој се надлежности налазе активности везане за 
безбједност саобраћаја на путевима. У оквиру ЈП „Путеви Републике Српске“ предвиђено је 
формирање посебног одјељења, али није још реализовано. У ЈП „Аутопутеви РС“ није формирана 
посебна организациона јединица за безбједност саобраћаја на путевима, с тим што је у току 
формирање организационе јединице за техничко управљање мрежом аутопутева у оквиру које би се 
налазили послови безбједности саобраћаја. У Заводу за образовање одраслих константно је присутно 
јачање капацитета особља кроз едукације и присуствовање семинарима.  

Формирање Савјета за безбједност саобраћаја је законска обавеза јединица локалне самоуправе. До 
сада је ту законску обавезу испунило више од половине локалне самоуправе (33 јединице локалне 
самоуправе). Агенција је успоставила индикаторе дјеловања Савјета јединица локалне самоуправе у 
систему безбједности саобраћаја. Проведено истраживање је показало да је у претходној години 
свега 17 Савјета имало једну или више сједница што указује да скоро половина Савјета постоји 
формално, односно само на папиру. 

Одрживи механизам финансирања безбједности саобраћаја на републичком и локалном нивоу није 
још успостављен. Финансирање активности на повећању безбједности саобраћаја врши се искључиво 
на бази планираних буџетских средстава различитих управних организација и јединица локалних 
самоуправа.  

Стално стручно усавршавање професионалаца у безбједности саобраћаја је предуслов било каквог 
напретка у области безбједности саобраћаја. Агенција за безбједност саобраћаја је у сарадњи са 
Министарством локалне управе и самоуправе у 2013. години организовала и одржала четири 
радионице из стратешког планирања унапређења безбједности саобраћаја, а које су одржане у 
Бијељини, Бањалуци, Источном Сарајеву и Требињу. Сврха радионица била је упознавање учесника 
са поступком израде Стратегије и Програма безбједности саобраћаја за подручја јединица локалне 
самоуправе, као и унапређивања практичних знања у области безбједности у саобраћају. У 2014. 
години, у сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе, одржан је циклус радионица за 
службенике у јединицама локалне самоуправе на тему „Савремене методе праћења безбједности 
саобраћаја у јединицама локалне самоуправе“. 

2.1.2. Законодавство 

У току је процедура израде Закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ. Измјене и допуне су добрим дијелом инициране од стране 
заинтересованих страна из Републике Српске. У поступку јавне расправе, као заинтересоване стране, 
активно су учествовали представници Министарства саобраћаја и веза, Министарства унутрашњих 
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послова, Министарства здравља и социјалне заштите,  Министарства просвјете и културе, 
Инспектората, Агенције за безбједност саобраћаја, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви 
Републике Српске“, Ауто-мото савеза Републике Српске. 

Када су у питању подзаконски акти у току 2013. године усвојен је Правилник о приступу подацима од 
значаја за безбједности саобраћаја. Завршена је, такође, процедура израде Правилника о 
идентификацији и критеријумима за утврђивање и отклањање опасних мјеста на јавном путу чиме се 
наставља имплементација Директиве 2008/96 у Републици Српској. 

У 2013. години донесен је  Закон о јавним путевима Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број 89/13), чијим доношењем се између осталог уређује пројектовање, изградња и 
реконструкција безбједних путева. 

Стратегијом је предвиђено унапређење законске регулативе и надзор у погледу издавања љекарских 
увјерења за возаче моторних возила као и процедуре обавјештавања надлежног органа који води 
евиденцију возача о здравственом стању возача. Покренута је иницијатива за измјену Правилника о 
здравственим условима које мора испуњавати возач моторних возила. Нацртом Закона о измјена и 
допуна ЗООБС-а предвиђене су процедуре и радње за трајно и привремено одузимање возачке 
дозволе које су усаглашене са Министарством здравља и, за разлику од постојећих законских 
рјешења, објективно проводиве у пракси. 

Када је у питању сарадња са медијима и законско регулисање ове материје, још увијек није утврђени 
правни основ за овакво законско рјешење, али је у међувремену успостављена врло добра 
комуникација са Јавним РТВ сервисом Републике Српске која се огледа у више сегмената. Јавни 
сервис је препознао улогу медија у превенцији саобраћајних незгода, те су кроз бесплатно 
емитовање припремљених аудио и видео материјала, те организовање низа радио и телевизијских 
емисија на теме безбједности саобраћаја, учествовали у реализацији превентивних активности. 
Поред јавног сервиса значајну улогу у посматраном периоду имале су и друге комерцијалне радио и 
телевизијске куће, те писани медији, које су такође активно учествовали у спроведеним кампањама.   

2.1.3. Систем података од значаја за безбједност саобраћаја 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске, у чијој надлежности је вођење података о 
саобраћајним незгодама, константно ради на унапређењу система прикупљања и евидентирања 
података, што је нарочито присутно код географско позиционирање мјеста настанка саобраћајних 
незгода. Омогућен приступ је бази података о саобраћајним незгодама „ЈП Путеви Републике 
Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и „Ауто-мото савезу Републике Српске“. У току је 
реализацији приступа Агенције за безбједност саобраћаја бази података о саобраћајним незгодама. 

Систем праћења повређивања у здравственом сектору још није успостављен. Међутим, у оквиру 
редовних активности Ресора за јавно здравство, међународне односе и европске интеграције, 
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, у сарадњи са Институтом за јавно 
здравство спроводе се активности на анализи пријављивања и евиденције особа повријеђених у 
саобраћају у Републици Српској. Наведена анализа је тренутно у фази израде, а у наредном периоду 
се очекује завршетак овог документа, као и препоруке у циљу унапређења ове области. 

2.1.4. Стратегије и акциони планови 

Влада Републике Српске је у овој години усвојила Програм безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске за период 2014-2018 којим се детаљније дефинишу активности које треба 
спровести како би се постигли циљеви из Стратегије безбједности саобраћаја, као и обавезе свих 
субјеката. 

У периоду од претходног семинара неколико јединица локалне самоуправе је донијело или је у фази 
израде Стратегије безбједности саобраћаја за локални ниво. 

2.1.5. Индикатори дјеловања и њихово праћење 

У посматраном периоду успостављени су сљедећи индикатори безбједности саобраћаја: 

- Степен везивања појаса 

- Коефицијент техничке исправности возила. 
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Поред ових индикатори у поступку је успостављање и индикатора „Степен поштовања брзине 
кретања“. Министарство унутрашњих послова је успоставило и индикатор „Проценат возача који 
управљају возилом под утицајем алкохола“. 

3. ЗАКЉУЧАК  

Управљање и праћење безбједности саобраћаја је један континуиран процес који захтјева стално 
ангажовање свих субјеката безбједности саобраћаја. Стално ангажовање на овим пословима захтјева 
низ предуслова, који се огледају у финасирању активности, јачање капацитета субјеката безбједности 
саобраћаја што у материјалним што у људским ресурсима. 

Безбједност саобраћаја је значајна дјелатност за цјелокупан друштвени систем, првенствено кад се 
узме у обзир директни и индиректни  трошкови који настану приликом саобраћајне незгоде, и њихов 
утицај на бруто друштвени производ. 

Република Српска је на почетку процеса управљања безбједносшћу саобраћаја, и начинила је 
значајне кораке, чиме је учинила искорак у односу на најближе окружење.  

Одређени број субјеката безбједности саобраћаја, ни до данас није препознао одговорнот, нити своје 
постојеће капацитете и могућности, да на адекватан начин управља овим процесом. Овдје је 
неопходно истаћи, да је ових субјеката сваким даном све мање, што улијева одређену дозу 
самопоуздања и говори да се свијест о значају превенције настанка саобраћајних и самој 
безбједности саобраћаја мијења. 

Агенција за безбједност саобраћаја, кроз своје редовне активности и у складу са материјалним 
људским ресурсима чини кораке који иду у правцима координације субјеката безбједности 
саобраћаја, сручног оспособљавања (првенствено запослених у јединицама локланих самоуправа) и 
анимирања субјеката безбједности саобраћаја. 
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СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2014. 
ГОДИНУ -(ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР) 

TRAFFIC SAFETY BACKGROUND ON ROADS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA IN 
2014 (JANUAR- SEPTEMBER) 

Горан Шмитран1 и Зоран Средић2 

Резиме: Анализа саобраћајног ризика по центрима јавне безбједности, структуру настрадалих лица по 
категоријама учесника у саобраћају и по старосним категоријама, расподјелу саобраћајних незгода по категорији 
путева, заступљеност узрока настанка саобраћајних незгода те дневну и часовну расподјелу саобраћајних 
незгода. 

Кључне ријечи: безбједност саобраћаја, саобраћајне незгоде, узроци настанка саобраћајних незгода, 
посљедице саобраћајних незгода 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

На територији Републике Српске путну мрежу чини 32,3 km аутопутева, 1.781 km магистралних путева, 
2.183 km регионалних путева, 227 km локалних путева који су посебном одлуком Владе Републике 
Српске проглашени битним за функционисање укупног саобраћаја на територији Републике Српске 
као и остали локални пуетви и  улице у насељу локалних заједница3. 

 

Слика 1.  Магистрални и регионални путеви у Републици Српској (сајт ЈП „Путеви РС“) 

                                                           
1 начелник  Јединице за послове безбједности саобраћаја, Управа полиције;Министарство унутрашњих 

послова Републике Српске, Булевар Десанке Максимовић бр.4, 78000 Бањалука, Р. Српска (БИХ), 
goran.smitran@mup.vladars.net  

2 главни инспектор у Јединици за послове безбједности саобраћаја, Управа полиције;Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске, Булевар Десанке Максимовић бр.4, 78000 Бањалука, Р. Српска (БИХ), 
zoran.sredic@mup.vladars.net   

3 Подаци преузети са сајта ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ и ЈП „Путеви Републике Српске“ 

mailto:goran.smitran@mup.vladars.net
mailto:zoran.sredic@mup.vladars.net
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Број регистрованих возила у Републици Српској је 330.270 моторних возила, а по центрима јавне 
безбједности је:  

Табела 1. Преглед регистрованих возила по центрима јавне безбједности 

ЦЈБ БЛ ПД БН ДО ИС ТБ укупно 

Број регистрованих 
моторних и 

прикључних возила 
127.025 34.509 63.436 56.665 29.999 18.636 330.270 

 

Анализа стања безбједности саобраћаја у Републици Српској за 2014.годину 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.  

Табела 2. Структура саобраћајних незгода и настрадалих лица 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Прос. 

1. Број саоб. незгода 10755 10396 1006
6 

10933 10590 10076 9732 9380 8441 8588 9896 

а. - са пог. лицима 154 146 168 176 159 155 123 149 130 146 151 

6 - са тешко повр. 
лиц. 

580 539 546 649 679 603 579 585 541 496 580 

в - са лакше повр. 
лиц. 

1524 1363 1425 1709 1723 1620 1424 1521 1312 1471 1509 

г - са мат. штетом 8497 8348 7927 8399 8029 7698 7606 7125 6458 6475 7656 

2 Настрадало лица 
 
 

3235 2984 3179 3752 3819 3617 3106 3388 2961 3091 3313 

а - погинуло лица 173 164 208 192 180 180 139 162 140 153 169 

6 - тешко повријеђ. 762 674 702 826 869 781 691 710 654 605 727 

в - лакше повријеђ. 2300 2146 2275 2734 2770 2656 2276 2516 2167 2333 2417 

 
Анализа стања безбједности саобраћаја у Републици Српској за период јануар – септембар 2014. 
године сачињена је на основу показатеља о броју, структури и посљедицама евидентираних 
саобраћајних незгода, а који су доступни у аналитичким извјештајима и базама података 
саобраћајних незгода у МУП РС.  

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, број незгода по категорији путева, заступљеност узрока саобраћајних 
незгода и дневну и часовну расподјелу саобраћајних незгода.  

Табела 3. Структура саобраћајних незгода 

ПОКАЗАТЕЉИ 2014. 2013. 
% 

2014/2013 

1. Број саобраћајних незгода са посљедицама по лица (а+б+в) 1.593 1.597 0,25 

а. са погинулим лицима 83 102 18,60 

б. са тешко повређеним лицима 384 385 0,30 

в. са лакше повређеним лицима 1.126 1.110 1,40 

2. Број саобраћајних незгода са мат. штетом 4.646 4.713 1,40 

Укупан број саобраћајних незгода (1+2) 6.239 6.310 0,20 

Укупан број настрадалих лица 2.342 2.356 0,60 

- број погинулих лица 89 106 16,0 

- број тешко повријеђених лица 456 476 4,20 

- брох лакше повријеђених лица 1.797 1.774 1,30 
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У периоду јануар – септембар 2014.године у односу на исти период 2013.године дошло је до 
смањења броја саобраћајних незгода са посљедицама по лица за 0,25 %.  

Број саобраћајних незгода са погинулим лицима је смањен, и он за девет мјесеци 2014.године 
износи 83 саобраћајне незгоде, односно за 19  или  18,60 % мање него у  посматраном периоду 2013. 
године када је евидентирано укупно 102 саобраћајне незгоде са погинулим лицима.  

Смањен је број саобраћајних незгода са тешко повријеђеним лицима, и у периоду јануар – 
септембар 2014. године евидентирано је 384 саобраћајне незгоде, што је мање за 1  или 0,30 % у 
односу на 2013. годину када је евидентирано 385 саобраћајих незгода са тешко повријеђеним 
лицима. 

Укупно се догодило 1.126 саобраћајних незгода са лакше повријеђеним лицима, што је више  за 16 
или 1,40 % у односу на 2013. годину када је евидентирано 1.110 саобраћајних незгода са лакше 
повријеђеним лицима. 

У наведеном периоду догодило се укупно 4.646 саобраћајних незгода са материјалном штетом, што 
је за 67 или 1,40 % мање него 2013. године, када је евидентирано укупно 4.713 саобраћајних незгода 
са материјалном штетом. 

У саобраћајним незгодама у периоду јануар – септембар 2014.године  погинуло је 89 лица, што је у 
односу на 2013. годину мање за 17 лица или 16,0 %,  теже је повријеђено 456 лица што је у односу 
на 2013. годину мање за 20 лица или 4,20 %, а лакше је повријеђено укупно 1.797 лица што је више 
за 23 лица или 1,30 %.  

Табела 4. Структура саобраћајних незгода у периоду од 2008. до 2009. године (јануар- септембар) 

  
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

1.  Број саоб. незгода  7.937 7.452 7.059 6.952 6.206 6.310 6.239 

а.  - са пог. лицима  119 116 89 110 101 102 83 

б.  - са тешко пов. лиц.  509 457 427 446 416 385 384 

в.  - са лакше пов. лиц.  1.294 1.218 1.068 1.147 972 1.110 1.126 

г.  - са мат. штетом  6.015 5.661 5.475 5.249 4.717 4.713 4.646 

2.  Настрадало лица  2.896 2.743 2.321 2.554 2.220 2.356 2.342 

а.  - погинуло лица  137 135 100 119 109 106 89 

б.  - тешко повријеђ.  663 588 504 546 497 476 456 

в.  - лакше повријеђ.  2.096 2.020 1.717 1.889 1.614 1.774 1.797 

 
У табели број 4. приказани су показатељи за период јануар – септембар од 2008. до 2014.године, те 
на основу збирних података долази се до податка да је у протеклих 7 година на путевима у 
Републици Српској за девет мјесеци просјечно смртно страдало 113,5 лица, а око 533 лица су 
задобила тешке тјелесне повреде.  

У погледу броја лица која су задобила тешке и лакше тјелесне повреде као и у погледу просјечних 
показатеља за наведени перидод може се констатовати да тренутно стање безбједности саобраћаја 
одражава планиране активности за 2014.годину и процјену стања безбједности саобраћаја, односно 
да би показатељи на крају године требали бити повољнији од претходног периода. 

Графички преглед саобраћајних незгода са посљедицама по лица као и посљедица које су наступила 
за лица која су  учествовала  у саобраћајним незгодама за посматрани период дати су у графиконима 
број 1. и 2.  
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График 1. Преглед саобраћајних незгода са посљедицама по лица за период 2008.-2014.година 

 

График 2. Преглед саобраћајних незгода по  посљедицама по  лица за период 2008. – 2014. година 
(погинули, ТТП, ЛТП) 
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2. ПРЕГЛЕД САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА  ПО ЦЕНТРИМА ЈАВНЕ 
БЕЗБЈЕДНОСТИ  

У Републици Српској у току девет мјесеци 2014. године евидентирано је укупно 6.239 саобраћајних  
незгода. Број саобраћајних незгода по центрима јавне безбједности је сљедећи: 

- - На подручју ЦЈБ Бања Лука –  2.712 саобраћајних незгода, или   43,47%, 

- - На подручју ЦЈБ Приједор –        676 саобраћајних незгода, или  10,83%, 

- - На подручју ЦЈБ Бијељина –       916 саобраћајних незгода, или   14,68%,  

- - На подручју ЦЈБ Добој –               864 саобраћајне незгоде или   13,85%,  

- - На подручју ЦЈБ Ис. Сарајево -  779 саобраћајних незгода или   12,49% и  

- - На подручју ЦЈБ Требиње -         292 саобраћајне незгоде или    4,68%. 

У табели број 5. приказана је расподјела саобраћајних незгода и посљедица тих незгода по центрима 
јавне безбједности.  

Табела 5. Расподјела саобраћајних незгода и посљедица тих незгода по ЦЈБ 

р.б. СТРУКТУРА БЛ ПР БН ДО ИС ТБ 

1. Број незгода 2.712 676 916 864 779 292 

1.а. - са погинулим лицима 26 11 13 20 7 6 

1.б. - са тешко повријеђеним 112 53 56 88 57 18 

1.в. - са лакше повријеђеним 457 134 212 186 95 42 

1.г. - само са мат. штетом 2.117 478 635 570 620 226 

2 Настрадало лица 867 297 381 450 249 98 

2.а. - погинуло 29 11 13 21 8 7 

2.б. - тешко повријеђено 133 61 60 104 75 23 

2.в. - лакше повријеђено 705 225 308 325 166 68 
 

Од укупно 2.342 лица која су настрадала у саобраћајним незгодама у Републици Српској, њих 867 или 
37,02% настрадало је у саобраћајним незгодама на подручју ЦЈБ  Бања Лука, 297 или 12,68% на 
подручју ЦЈБ Приједор, 381 или 16,27% на подручју ЦЈБ Бијељина,  450 или 19,21% на подручју ЦЈБ 
Добој,  249 или 10,63% на подручју ЦЈБ Источно Сарајево и 98 или 4,18% на подрују ЦЈБ Требиње. 

На подручју ЦЈБ Бања Лука евидентиран је највећи број саобраћајних незгода са посљедицама по 
лица као и највише настрадалих лица, погинуло је 29 учесника у саобраћају, тешко повријеђено је 133 
а лакше повријеђено 705 учесника, али у односу на претходни период евидентирано је смањење 
саобраћајних незгода са посљедцама по лица.  

На подручју ЦЈБ Источно Сарајево евидентирано је повећање броја саобраћајних незгода са тешким и 
лакшим тјелесним повредама, а на подручју ЦЈБ Требиње број саобрачајних незгода са погинулим и 
тешко повређеним лицима је исти као и у претходном периоду. 

Највеће погоршање на подручју ЦЈБ Бања Лука забиљежено је у ПС за БС Мркоњић Град, гдје је у току 
девет мјесеци ове године смртно страдало 5 лица а у истом периоду претходне године није било 
погинулих лица.  

Може се закључити  да су и даље најугроженије категорије возача,  пјешака, возача мотоциклиста и 
мопеда, путника, бициклиста, возача трактора и радних машина у погледу саобраћајних незгода са 
погинулим лицима.  

То само потврђује опредјељење Министарства унутрашњих послова Републике Српске да је потреба 
за превентивно – репересивним дјеловањем неопходна и у наредном периоду у погледу коришћења 
безбједносних појасева возача и путника у возилима као и употреби сигуроносних сједалица за дјецу. 
Исто тако, посебна пажња у наредном периоду  мора се посветити безбједном учешћу пјешака у 
саобраћају, а нарочито на дијеловима пута који нису освјетљени, на којима нема изграђених 
површина за кретање пјешака (тротора, и слично). У току посматраног периода 2014.године дошло је 
до смањења броја смртно страдалих лица, па тако и у погледу лица по старосним категоријама, али је 
број смртно страдалих лица старости преко 60 година исти као и у посматраном периоду претходне 
године.  



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
34 

 

3. СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА ПО 
КАТЕГОРИЈАМА УЧЕСНИКА 

Табела 6. Структура настрадалих у саобраћајним незгодама у анализираном периоду 

ПОКАЗАТЕЉИ 2014.г 2013.г % 2014/2013 

Укупно настрадалих лица (А+Б+В)  2.341 2.356 - 0,73 

А. Број погинулих лица 89 106 - 16,04 

1 . возача 32 36 - 11,11 

2. сувозача  7 7 -- 

3. путника  8 9 - 1,11  

4. путника-дјеца 2 3 - 33,33 

5. мотоциклиста – мопеда 11 14 - 21,43 

6. бициклиста 6 14 - 57,14 

7. бициклиста- дјеца 0 0 -- 

8. пјешака 18 20 - 10,0 

9. пјешака-дјеца 0 1 - 100 

10. возача трактора – радних маш. 4 1 + 400 

11. остали 1 1 -- 

Б. Број теже повријеђених лица 455 476 - 4,41 

1 . возача 140 154 - 9,09 

2. сувозача  63 69 - 8,70 

3. путника  54 67 - 19,4 

4. путника-дјеца 10 16 - 37,5 

5. мотоциклиста - мопеда 53 62 - 14,52 

6. бициклиста 25 22 + 13,64 

7. бициклиста- дјеца 4 1 + 300 

8. пјешака 83 70 + 18,57 

9. пјешака-дјеца 12 12 -- 

10. возача трактора-радних маш. 6 3 -50 

11. остали 4 0 +100 

В. Број лакше повређених лица 1.797 1.774 + 1,30 

1 . возача 758 712 + 6,46 

2. сувозача  376 385 - 2,34 

3. путника  231 228 + 1,32 

4. путника-дјеца 68 68 -- 

5. мотоциклиста - мопеда 80 99 -11,12 

6. бициклиста 79 64 + 23,44 

7. бициклиста- дјеца 13 14 - 7,14 

8. пјешака 137 156 - 12,18 

9. пјешака-дјеца 35 33 + 6,06 

10. возача трактора – радних маш. 11 12 - 8,34 

11. остали 9 3 +300 

 

Може се закључити  да су и даље најугроженије категорије возача,  пјешака, возача мотоциклиста и 
мопеда, путника, бициклиста, возача трактора и радних машина у погледу саобраћајних незгода са 
погинулим лицима.  

У структури лако повријеђених учесника саобраћајних незгода највећи проценат заузимају возачи, и 
укупно их је повријеђено 758 или 42,16% од укупног броја лако повријеђених лица. Одмах иза возача 
слиједе сувозачи и путници којих је повријеђено 607 или 33,76% од укупног броја. У 68  случаја као 
путници у возилима  у питању су дјеца. Број пјешака који су задобили лаке тјелесне повреде је 137 
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или 7,62% од укупног броја, а још је повријеђено и  35 дјеце. Лаке тјелесне повреде задобило је и 80 
возача мотоцикла и мопеда и 92 бициклиста (5,11% од укупног броја повријеђених), међу којима је 
13 дјеце. 

4. СТАРОСНА СТРУКТУРА ПОГИНУЛИХ И ПОВРИЈЕЂЕНИХ ЛИЦА У 
САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА  

Табела 7. Старосна структура погинулих лица у саобраћајним незгодама 

 Р.б. Године старости Број лица % учешћа 

1.  До 7 година 0 0 

2. Од 7 до 14 год. 2 2,2 

3. Од 14 до 18 год. 4 4,4 

4. Од 18 до 21 год. 7 8,0 

5. Од 21 до 30 год. 13 14,8 

6. Од 31 до 40 год. 8 9,0 

7. Од 41 до 5о год. 15 16,8 

8. Од 51 до 60 год. 14 15,6 

9. Преко 60 година 26 29,2 

 Σ 89 100,0 

Табела 8. Старосна структура теже повријеђених лица у саобраћајним незгодама 

Р.б. Године старости Број лица % учешћа 

1.  До 7 година 4 0,9 

2. Од 7 до 14 год. 21 4,5 

3. Од 14 до 18 год. 29 6,3 

4. Од 18 до 21 год. 33 7,3 

5. Од 21 до 30 год. 88 19,3 

6. Од 31 до 40 год. 54 11,9 

7. Од 41 до 5о год. 59 13,0 

8. Од 51 до 60 год. 77 16,8 

9. Преко 60 година 91 20,0 

 Σ 455 100,0 

Табела 9. Старосна структура лакше повријеђених лица у саобраћајним незгодама  

Р.б. Године старости Број лица % учешћа 

1.  До 7 година 32 1,8 

2. Од 7 до 14 год. 72 4,0 

3. Од 14 до 18 год. 98 5,4 

4. Од 18 до 21 год. 172 9,5 

5. Од 21 до 30 год. 459 25,5 

6. Од 31 до 40 год. 292 16,2 

7. Од 41 до 5о год. 226 12,8 

8. Од 51 до 60 год. 235 13,1 

9. Преко 60 година 211 11,7 

 Σ 1.797 100,0 

 
Анализирајући старосну структуру погинулих учесника саобраћајних незгода, евидентно је да је 
најугроженија категорија најстаријих учесника, односно преко  преко 60 година старости, којих је 
26 погинуло у саобраћајним незгодама, односно процентулано учествују са 29,2% у укупном броју 
погинулих. Следеће су категорије учесника старости од 41-50 којих је погинуло 15 (16,8%), категорија 
учесника у саобраћају и 21 – 30 година којих је погинуло 13 учесника итд. Што се тиче учешћа млађих 
од 18 година живота у структури погинулих учесника саобраћајних незгода, погинуло је 2 дјеце 
старости до 14 година и 4 малољетника старости између 14 и 18 година живота. Они процентуално 
учествују са 6,74 % у структури погинулих. 
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У структури тешко и лакше повријеђених учесника у саобраћајним незгодама најугроженији су 
учесници старосних група преко 60 година старости (20,0%), затим   од 21 – 30 година(19,3%),  затим 
категорије 51 – 60 година и у категорији лакше повријеђених лица 21 – 30 година (25,5%). 

 Дјеца и малољетници у структури тешко и лако повријеђених учесника у саобраћајним незгодама 
учествују са око 11,86 односно 11,24%. Тешко је повријеђено четверо дјеце до седам година живота, 
21 дјеце од 7-14 година и 29 малољетника старости од 14-18 година. Лакше тјелесне повреде 
задобило је 32 дјеце до 7 година, 72 дјеце старости од 7-14 година и 98 малољетника од 14-18 
година. 

5. САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ПО КАТЕГОРИЈИ ПУТА 

Табела 10. Расподјела саобраћајних незгода према категорији пута 

Р.б. Врста пута 
Број 

незгода 
% учешћа 

1.  ауто пут 28 0,4 

2. ПРСМВ1 12 0,3 

3. магистрални пут 2.438 39,1 

4. регионални пут  698 11,2 

5. локални пут  692 11,1 

6. улица у насељу 2.084 33,4 

7. некатегорисани  пут 287 4,5 

 Σ 6.239 100,0 

На путу у насељу укупно се догодило 4.547 саобраћајних незгода, односно 72,88 % од укупног броја, а 
на путу ван насеља 1.692 саобраћајних незгода, што је 27,12% од укупног броја евидентираних 
саобраћајних незгода у првих девет мјесеци  2014. године. 

- Највећи број саобраћајних незгода догодио се на магистралним путевима, укупно 2.438 СН или 
39,1% од укупног броја; ( саобраћајне незгоде са погинулим 48, са ТТП 170, са ЛТП 467..) и 

- У улицама у насељу догодило се укупно 2.084 СН или 33,4 %....( саобраћајне незгоде са 
погинулим 5, са ТТП 93, са ЛТП 289...). 

Значајно је учешће и регионалних и локалних путева у погледу мјеста настанка саобраћајних незгода 
са погинулим и тешко или лакше повријеђеним лицима. (регионални путеви 14 СН са погинулим 
лицима, 65 СН са ТТП и 158 са ЛТП, а на локалним путевима догодило се 13 СН са погинулим, 50 са 
ТТП и 174 са ЛТП).  

Показатељи о броју саобраћајних незгода по категоријама путева указује на чињеницу да се највећи 
број саобраћајних незгода догађа на путевима којима се возила крећу већом брзином, односно 
магистралним путевима и у урбаним срединама гдје је фреквенција саобраћаја већа, односно у 
улицама у насељу. Ови подаци у потпуности се поклапају са структуром узрока саобраћајних незгода 
на путевима у РС, гдје се најчешће појављују неприлагођена брзина,  радње возилом у саобраћају, 
непоштовање првенства пролаза и недржање потребног одстојања. 

6. УЗРОЦИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

Анализирајући узроке евидентираних саобраћајних незгода за период јануар – септембар 2014. 
године, уочљиво је  да је најчешћи узрок је неприлагођена брзина са 28,4%,  затим радње возилом у 
саобраћају  24,5%, непоштовање првенства пролаза са 12,5% и тд. 

 Поједини узроци се појављују у врло малом проценту, што не представља реално стање, као што је 
техничка исправност возила, фактор пут, утицај алкохола и опојних средстава и психофизичко стање 
возача.  

Посматрајући узроке саобраћајних незгода (од укупног броја саобраћајних незгода), видимо да су 
неприлагођена и непрописна брзина и радње возилом у саобраћају најчешћи узрок настанка 

                                                           
1 Пут резервисан за саобраћај моторних возила (Бањалука-Клашнице) 
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сабраћајних незгода  ( 28,4 % и 24,5 %), а ако још узмемо у обзир и недржање потребног одстојања, 
непоштивање првенства пролаза, непрописно мимоилажење, страна и правац кретања имамо да 
наведени узроци саобраћајних незгода за период јануар – септембар 2014.године чини око   90%. На 
основу овога показатеља долази се до закључка да је човјек као фактор безбједности саобраћаја 
највише заступљен. 

Табела 11. Узроци саобраћајних незгода 

Р.б. УЗРОК Број незгода % учешћа 

1. Неприлагођена брзина 1.772 28,4 

2.  Радње возилом у саобраћају 1.521 24,5 

3. Непоштивање првенства пролаза 775 12,5 

4. Недржање одстојања 713 11,4 

5. Страна кретања 527 8,5 

6. Непрописно  мимоилажење 184 3.0 

7. Непрописно претицање 149 2,4 

8. Грешке пјешака 33 0,6 

9. Непрописно обилажење 32 0,5 

10. Фактор пут 21 0,3 

11. Техничка неисправност возила 17 0,3 

12. Грешке мотоциклисте 5 - 

13. Грешке бициклисте 5 - 

14. Грешке возача мопеда 5 - 

15. Остало  475 7,6 

 Σ 6.239 100,0 

 

Ако посматрамо узроке саобраћајних незгода са погинулим лицима, тада је неприлагођена брзина 
узрок у 55,42% саобраћајних незгода, страна и правац кретања, непрописно претицање... 

Саобраћајне незгоде са тешким тјелесним повредама тада је неприлагођена и непрописна брзина 
заступљена у 44,12%, затим радње возилом у саобраћају, непоштивање првенства пролаза страна и 
правац кретања,  ... 

Поред наведених узрока саобраћајних незгода битно је напоменути да се у току првих девет  мјесеци 
ове године након више година смањио број возача који су под дјеловањем алкохола 
проузроковали саобраћајне незгоде за  4,61%. (ове године 890 возача а 2013. године 933). По 
центрима јавне безбједности највише евидентираних је било на подручју ЦЈБ Бања Лука (331), ЦЈБ 
Добој (162), ЦЈБ Приједор(148),...   

Повећан је број возача који су проузроковали саобраћајне незгоде управљајући у саобраћају са 
возилима прије стицања права на управљање и то за 24,26%  (ове године 210 возача а 2013.године 
169).  Највише евидентираних било је на подручју ЦЈБ Бања Лука и ЦЈБ Приједор.  

Исто тако, у посматраном периоду 10 возача је проузроковало саобраћајне незгоде управљајући у 
саобраћају под дејством опојних средстава (а у претходном периоду евидентирано је 5 возача).  

У погледу  учешће возача до двије године возачког стажа који су проузроковали саобраћајне незгоде 
оно је незначајно повећано за 0,23% ( 2014. – 430 а 2013. – 429).   

7. ДНЕВНА И ЧАСОВНА РАСПОДЈЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

Најбезбједнији дани у седмици су недеља (784 СН)  када је евидентирано најмање саобраћајних 
незгода, затим уторак (866 СН), а након тога субота (899),  у погледу укупног броја саобраћајних 
незгода. 

У погледу саобраћајних незгода са погинулим лицима највише је евидентирано саобраћајних незгода 
је суботом (16) и сриједом (15). Према евидентираним саобраћајним незгодама са тешким тјелесним 
повредама, најчешће су се догађале четвртком и петком. 
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Табела 12. Саобраћајне незгоде по данима 

Р.б. Дани 
Број 

незгода 
% 

1.  Понедјељак  902 14,5  

2. Уторак  866 13,9 

3. Сриједа  902 14,5 

4. Четвртак  915 14,7 

5. Петак  971 15,6 

6. Субота  899 14,4 

7. Недјеља  784 12,4 

8. непознато - - 

 Σ 6.239 100,0 

Табела 13. Часовна расподјела саобраћајних незгода 

Р.б. Часови Број 
незгода 

% 

1.  00-04 520 8,3 

2. 04-08 477 7,6 

3. 08-12 1.279 20,6 

4. 12-16 1.697 27,2 

5. 16-20 1.395 22,4 

6. 20-24 866 13,9 

7. непознато 5 - 

 Σ 6.239 100,0 

У погледу часовне расподјеле настанка саобраћајних незгода, највећи број саобраћајних незгода 
догађа у периоду између 12 и 16 часова (1.697), затим између 16 и 20 часова (1.395) и од 08 до 12 
часова (1.279), односно у интервалима највеће фреквенције саобраћаја на путевима, нарочито у 
насељима, а што је посљедица почетка и краја радног времена. 

Најмањи број саобраћајних незгода евидентиран је у периодима најмањег учешћа возила у 
саобраћају, односно у времену од 04 до 08 часова и од 00 до 07 часа. 

Ако посматрамо саобраћајне незгоде са погинулим лицима и вријеме настанка истих тада је у 
периоду од 20,00 до 22,00 часа евидентирано највише саобраћајних незгода. (15 или 18,07%), док је 
најугроженији временски интервал од 16,00 до 22,00 часова када је евидентирано 34 саобраћајне 
незгоде или 40,96%. Значајно је напоменути да се у времену од 12,00 до 16,00 догодило 17 
саобраћајних незгода са погинулим лицима или 20,48 %. 

Највећи број саобраћајних незгода са тешким тјелесним повредама евидентиран је у временском 
периоду од 16,00 до 20,00 часова, односно 99 или 25,85%.  

8. ОСТАЛИ ПОКАЗАТЕЉИ  

Укупан број возила која су учествовала у саобраћајним незгодама је 11.310. Од тога путничких 
аутомобила је 9.261, теретних моторних возила 1.149, аутобуса 162, мотоцикла 128, бицикла 148 итд. 
У односу на претходну годину, евидентирано је смањење броја аутобуса који су учествовали у 
саобраћајним незгодама и повећање учешћа бицикла.  

Од возила из земаља у окружењу највећи број возила је из Републике Србије (279) и Републике 
Словеније (222). Број моторних возила из осталих земаља, (без земаља бивше СФРЈ), је  738. Од ових 
возила, 9 возила је учествовало у саобраћајним незгодама са погинулим лицима, затим 5 возила из 
Републике Србије, 3 возила из Републике Хрватске итд.  

Од укупног броја моторних возила која су учествовала у саобраћајним незгодама, 546 возила или 
4,82% нису имала важешћу полису обавезног аутоосигурања, од тога 19 возила је учествовало у 
саобраћајним незгодама са погинулим лицима, 90 возила у саобраћајним незгодама са тешким 
тјелесним повредама итд. 
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Према временским приликама настанка саобраћајних незгода са погинулим лицима, најчешће су се 
догађале када је било ведро и сунчано (42 СН) и када је облачно (25), а најмање када је снијег и 
почетак падања кише.  

Према полу учесника возача у саобраћајним незгодама, жене возачи су заступљене у 1.417 возила ( 
или 12,53 %).  

Према возачком стажу учесника у саобраћајним незгодама, најзаступљнија је категорија возача чији 
је возачки стаж од 6-10 година (16,22%), и ова категорија је у погледу саобраћајних незгода са 
погинулим лицима најзаступљенија.  

Број возача до двије године возачког стажа је 786, а према подацима који су евидентирани у Бази 
саобраћајних незгода, најмање су заступљени возачи са возачким стажом 36 – 40 и  од 31 до 35 
година.  

Посматрајући временске услове и видљивост приликом настанка саобраћајних незгода, највиће 
саобраћајних незгода са погинулим лицима  догађа се по дану, без падавина, када је и најбоља 
видљивост.   

9. АКТИВНОСТИ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА  

У погледу репресије и усмјерености према најтежим прекршајима може се констатовати да је за 
девет мјесеци 2014.године укупно издано 131.875 прекршајних налога.  

Из саобраћаја је искључено 15.129 возача, од чега 11.305 због управљања под дејством алкохола, 
3.428 због управљања прије стицања права на управљање, 118 због управљања под утицајем опојних 
дрога или психоактивних лијекова на којима је означено да се не смију употребљавати прије и за 
вријеме вожње. 

Броја искључених возила из саобраћаја у посматраном периоду ове године је 6.547 (због техничке 
неисправности 1.150).  

 10. ЗАКЉУЧАК 

У првих девет мјесеци 2014. године по свим сегментима дошло је до побољшања безбједности 
саобраћаја. Задржан је позитиван тренд смањења укупног броја саобраћајних незгода у посматраном 
периоду који траје од 2008. године. У односу на 2013. годину дошло је до смањења укупног броја 
саобраћајних незгода, саобраћајних незгода  са посљедицама по лица, а  нарочито броја 
саобраћајних незгода са погинулим и броја лица која су погинула у тим саобраћајним незгодама.  

11. ИЗВОРИ ПОДАТАКА:  

[1]. База података о саобраћајним незгодама МУП  РС; 

[2]. Аналитички извјештаји МУП РС и 

[3]. Министарство саобраћаја и веза РС  (број регистрованих возила у току 2013.године); 
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OSPOSOBLJAVANJE, ORGANIZACIJA I NAČIN POLAGANJA ISPITA ZA 
VOZAČA MOTORNIH VOZILA-PRIMJER BOSNE I HERCEGOVINE I ŠVEDSKE 

TRAINING, ORGANISATION AND MANNER FOR ORGANIZING TEST FOR 
DRIVERS OF MOTOR VEHICLES-EXAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

AND SWEDEN  

Miroslav Đerić1, Milan Tešić2 i Bojan Marić3 

Rezime-Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. Kao 
rezultat uspješno završenog procesa osposobljavanja kandidat pristupa polaganju ispita za vozača motornih vozila. 
Veoma je značajno da se radi o kvalitetnom sistemu sposobljavanja, kako bi imali za rezultat vozače koji su izgradili 
ispravne stavove o bezbjednosti saobraćaja. Organizacija i način polaganja ispita za vozača motornih vozila treba da 
stvori uslove koji će omogućiti kvalitetnu, stručnu i profesionalnu provjeru znanja kandidata.  

U ovom radu, na primjeru Bosne i Hercegovine i Švedske prikazan je sistem osposobljavanja, organizacije i načina 
polaganja ispita kandidata za vozače motornih vozila. Opisane su razlike između sistema u Bosni i Hercegovini i 
Švedskoj, sa prijedlogom unapređenja postojećeg stanja u Bosni i Hercegovini na primjeru Švedske. 

Ključne riječi-osposobljavanje, organizacija, ispit, vozač, motorno vozilo. 

1. UVOD  

Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila je djelatnost od posebnog društvenog značaja. Kao 
rezultat uspješno završenog procesa osposobljavanja kandidat pristupa polaganju ispita za vozača motornih 
vozila. Veoma je značajno da se radi o kvalitetnom sistemu osposobljavanja, kako bi imali za rezultat vozače 
koji su izgradili ispravne stavove o bezbjednosti saobraćaja. 

2. OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U 
BOSNI I HERCEGOVINI 

Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” 6/06, 
75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13, u daljem tekstu:Zakon), propisuje da osposobljavanje kandidata za 
vozače motornih vozila obavljaju auto-škole, kao pravna i fizička lica, te obrazovne ustanove redovnim 
školovanjem učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače. U skladu sa 
predmetnim Zakonom auto-škole izvode obuku na način kojim će se obezbijediti da kandidati nauče i usvoje 
saobraćajna pravila i etičke norme ponašanja u saobraćaju, ovladaju tehnikom upravljanja vozilom, te 
steknu ostalo znanje i vještine potrebne za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju. Osposobljavanje 
kandidata za vozače motornih vozila iz prve pomoći obavlja Crveni krst u Bosni i Hercegovini. 

Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila se obavlja po posebnom programu koji obuhvata 
teoretski dio, praktični dio i program prve pomoći. 

2.1. Postupak osposobljavanja 

Zakon propisuje da osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja obavlja lice 
(diplomirani inženjer saobraćaja drumskog smjera), koje posjeduje licencu predavača teoretske nastave. 

                                                           
1 ĐERIĆ Miroslav, dipl.inž.saob., Alekse Šantića 9, Pale, Republika Srpska-Bosna i Hercegovina,  
2 TEŠIĆ Milan, dipl.inž.saob., Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Zmaj Jove Jovanovića 18, Banja Luka,  
3 Saobraćajni fakultet u Doboju, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 
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Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila u praktičnom upravljanju motornim vozilom obavlja 
instruktor vožnje, dok osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila iz pružanja prve pomoći licima 
povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi obavlja doktor medicine. 

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila („Službeni glasnik BiH“ 46/12, u daljem tekstu: 
Pravilnik o osposobljavanju), između ostalog, propisuje uslove, način, i vrijeme trajanja osposobljavanja 
kandidata za vozače motornih vozila, način rada auto-škola i obrazovnih ustanova u procesu 
osposobljavanja, program osposobljavanja kandidata, te dokumentaciju i evidencije koju vode auto-škole i 
nadležni organi. 

2.1.1. Pristup osposobljavanju (uslovi kandidata) 

Pravilnik o osposobljavanju propisuje da osposobljavanju za vozača motornih vozila može pristupiti lice (u 
daljem tekstu:kandidat), koje: 

- ima godine života propisane Zakonom, za pojedine kategorije i podkategorije motornih vozila, 

- je zdravstveno sposobno za rješavanje ispitnih testova i upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije 
ili podkategorije (ljekarsko uvjerenje koje ne smije biti starije od godinu dana),  

- ima bosanskohercegovačko državljanstvo, prijavljeno boravište ili boravak u Bosni i Hercegovini, kao i 
strani državljanin koji u Bosni i Hercegovini ima odobren stalni ili privremeni boravak na period ne 
kraći od šest mjeseci, te  

- ispunjava i druge uslove propisane za određenu kategoriju ili podkategoriju. 

2.1.2. Osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobaćaja na putevima  

Osposobljavanje počinje obukom iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, sa 
osnovama poznavanja motornih i priključnih vozila. 

Nastavni čas iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima traje 45 minuta. Broj nastavnih 
časova osposobljavanja iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima dat je u tabeli br.1-
Osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja. 

Tabela 1.Osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja 

 

2.1.3 Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom  

Osposobljavanju iz upravljanja motornim vozilom pristupa kandidat, pošto položi ispit iz poznavanja propisa 
o bezbjednosti saobraćaja na putevima i ispit iz pružanja prve pomoći. Nastavni čas iz upravljanja motornim 
vozilom traje 45 minuta, a nastavni blok čas traje 90 minuta. 

Osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja 

Kategorija/ 

Podkategorija 

Broj 

nastavnih 

časova  

Dodatni časovi (ako posjeduje kategoriju/podkategoriju) 

A1 B1 A B BE C1 C1E C CE D1 D D1E DE 

A1 
20  

B1 
 

A 
28 10 10  

B 
 

C1 32 32 32 10 10 10 
 

D1 

 
6 6 

 

D 

D1E 

DE 

Traktor, radna 

mašina, 

motokultivator 

8  

Moped 12  
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Prva četiri časa osposobljavanja se izvode na poligonu ili na putu sa manjom frekvencijom saobraćaja. 
Instruktor vožnje za vrijeme osposobljavanja kandidata obavlja obuku samo sa jednim kandidatom u vozilu, 
a za vrijeme obuke u vozilu, pored kandidata i instruktora vožnje, može se nalaziti i vlasnik auto-škole ili lice 
ovlašćeno za nadzor nad radom auto-škole. 

Broj sati osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom dat je u tabeli br.2-Osposobljavanje iz upravljanja 
motornim vozilom. 

Tabela 2.Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom. 

Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom 

Kategorija/ 

Podkategorij 
Broj 

časova 

Broj časova (ako posjeduje kategoriju/podkategoriju) 

A1 B1 A B BE C1 C1E C CE D1 D D1E DE 

A1 20   

B1 20   

A 25 5     15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

B 35 25 25 20   

BE 5   

C1 10 10           
 

  

C1E 5   

C 5 5   

CE 5   

D1 5 5   

D 10   5   5   

D1E 5   

DE 5   

 
O završenom osposobljavanju iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i 
osposobljavanju iz upravljanja motornim vozilom auto-škola kandidatu izdaje odgovarajuće potvrde. 

2.1.4. Auto-škole 

Pravilnik o osposobljavanju propisuje da auto-škola koja obavlja osposobljavanje iz poznavanja propisa o 
bezbjednosti saobraćaja na putevima, mora da ima najmanje jednog predavača teoretske nastave iz 
poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u stalnom radnom odnosu ili angažovanog na 
drugi način u skladu sa Zakonom o radu, dok auto-škola koja vrši osposobljavanje iz upravljanja motornim 
vozilom, mora da ima dva ili više instruktora vožnje koji su u stalnom radnom odnosu, te najmanje dva 
vozila B kategorije ili najmanje dva vozila od kojih je jedno vozilo B kategorije, a drugo vozilo C1, D1 
podkategorije ili C, D kategorije. 

2.1.5. Ispitivanje kandidata za vozača motornih vozila  

Pravilnik o načinu i uslovima organizovanja ispita za vozača motornih vozila (“Službeni glasnik BiH”, 46/12-u 
daljem tekstu: Pravilnik o ispitivanju),propisuje način i uslove organizovanja ispita za vozača motornih 
vozila.   

Tako predmetni Pravilnik o ispitivanju utvrđuje da se ispit za vozača motornog vozila polaže iz sljedećih 
oblasti: 

- prve pomoći,  

- propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, sa osnovama poznavanja motornih i priključnih 
vozila,i  

- upravljanja motornim vozilom. 

Ispitna komisija 

Pravilnik o ispitivanju utvrđuje da Komisiju čine predsjednik i dovoljan broj sekretara i ispitivača. Za 
predsjednika Komisije se imenuje lice koje ima licencu predavača teoretske nastave ili licencu za ispitivača 
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teoretskog dijela ispita. Za ispitivača iz prve pomoći se imenuje lice koje ima licencu ispitivača prve pomoći, 
za ispitivača teoretskog dijela ispita, lice koje ima licencu ispitivača teoretskog dijela ispita, dok se za 
ispitivača iz upravljanja motornim vozilom imenuje lice koje ima licencu za ispitivača iz upravljanja 
motornim vozilom.  

2.2. Ispit 

2.2.1. Ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja  

Ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima se polaže pismeno, putem testa odnosno 
korišćenjem računara, u grupi od najmanje pet, a najviše 30 kandidata. 

Pitanja u testu su vrednovana određenim brojem bodova, zavisno od značaja postavljenog pitanja. Testovi 
za polaganje ispita sadrže pitanja sa jednim ili više tačnih odgovora. Ispit iz poznavanja propisa o 
bezbjednosti saobraćaja na putevima obavljaju dva ispitivača. Ukoliko postoje uslovi za organizaciju ispita iz 
poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja putem računara, isti može obavljati jedan ispitivač.  

2.2.2. Katalog testovnih pitanja 

Katalog testovnih pitanja izrađuje Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i isti 
objavljuje na svojoj službenoj internet stranici. Katalog testovnih pitanja sadrži pitanja razvrstana u četiri 
oblasti, i to: 

- oblast I-teoretska pitanja,  

- oblast II-znakovi,  

- oblast III-raskrsnice i  

- oblast IV-prva pomoć. 

Testove za polaganje vozačkih ispita formiraju nadležni organi za obrazovanje, na osnovu pitanja iz Kataloga 
testovnih pitanja za odgovarajuću kategoriju/podkategoriju za koju kandidat polaže ispit. O položenom 
ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, kandidatu se izdaje uvjerenje o 
uspješno položenom ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, a o položenom 
ispitu iz poznavanja pružanja prve pomoći, uvjerenje o uspješno položenom ispitu iz poznavanja pružanja 
prve pomoći. 

2.2.3. Ispit iz upravljanja motornim vozilom 

Kandidat prijavljuje polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom nakon položenog ispita iz poznavanja 
propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, pružanja prve pomoći, te po okončanju osposobljavanja iz 
upravljanja motornim vozilom. 

Ako je od dana polaganja odgovarajućeg ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima 
proteklo više od godinu dana, kandidat je dužan ponovo polagati ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti 
saobraćaja na putevima. 

Ispit iz upravljannja motornim vozilom obavlja jedan ispitivač, a u vozilu se osim kandidata i ispitivača nalazi 
instruktor vožnje, te osobe ovlašćene za vršenje kontrole (predsjednik Komisije, zamjenik i druge osobe 
ovlašćene za vršenje kontrole). U izuzetnim slučajevima, ispit iz upravljanja motornim vozilom mogu 
realizovati dva ispitivača, ukoliko nadležni organ procijeni da je to opravdano. 

Kandidat koji ne položi ispit iz upravljanja motornim vozilom nakon pet pokušaja, svaki naredni put dužan je 
da priloži potvrdu auto-škole o provedenom dodatnom osposobljavanju nakon predhodnog ispita za 
kategoriju/podkategoriju za koju polaže ispit. Ispit iz upravljanja motornim vozilom za vozača 
kategorije/podkategorije B, C, D, B1, C1, D1, BE, C1E, CE, D1E, DE, polaže se samo na javnom putu u gradu. 
Ispit iz upravljanja motornim vozilom za vozača kategorije A i podkategorije A1 se polaže na poligonu i na 
javnom putu u gradu. 

3. SISTEM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČA MOTORNIH 
VOZILA-PRIMJER ŠVEDSKE 

3.1. Uslovi za dobijanje vozačke dozvole 
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Zakonska regulativa u Švedskoj propisuje da se vozačka dozvola može izdati licu ukoliko isto ispunjava 
sljedeće uslove: 

- da ima vozačku dozvolu za početnike odnosno odobrenje za vozačku dozvolu, 

- da je stalno nastanjeno u Švedskoj ili studira u periodu od najmanje šest mjeseci, te 

- da je navršilo određenu starosnu dob, odnosno ima godine života propisane Zakonom, za pojedine 
kategorije i podkategorije motornih vozila. 

3.2. Nadležna tijela za osposobljavanje vozača 

Za osposobljavanje vozača u Švedskoj nadležno je nekoliko tijela, i to: 

- Agencija za transport (Swedish Transport Agency), koja je nadležna za izradu i donošenje propisa, 

- Uprava za transport (TRAFIKVERKET-Swedish Transport Administration), koja je nadležna za 
realizaciju teoretskog i praktičnog dijela ispita za vozača motornog vozila, i  

- Agencija za više stručno obrazovanje (Swedish National Agency for Vocational Education), koja je 
nadležna za edukaciju instruktora vožnje. 

3.2.1. Agencija za transport (Swedish Transport Agency) 

Shodno važećim propisima Vlada Švedske je nadležna za izradu podzakonskih propisa u oblasti vozačkih 
dozvola, rada auto-škola i dr. Na osnovu podzakonskih propisa Agencija za transport je nadležna za izradu 
propisa kojima se detaljnije uređuje oblast polaganja vozačkog ispita, plana i programa obrazovanja vozača, 
izgled/dizajn vozačke dozvole i dr. 

3.2.2. Uprava za transport (TRAFIKVERKET-Swedish Transport Administration) 

Uprava za transport (TRAFIKVERKET-Swedish Transport Administration), je nadležna za provođenje 
teoretskog dijela ispita za sticanje vozačke dozvole, ispita iz praktične vožnje za sticanje vozačke dozvole, 
ispita za sticanje dozvole za vozača taksija, ispita za vozače koji će biti angažovani u komercijalnom prevozu, 
ispita iz teorije vožnje za profesionalne vozače, CPC (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti vozača), i dr. 

3.2.3. Agencija za više stručno obrazovanje (Swedish National Agency for Vocational Education) 

Agencija za više stručno obrazovanje (Swedish National Agency for Vocational Education), je nadležna za 
pitanja iz oblasti višeg stručnog obrazovanja, između ostalog edukacije instruktora vožnje. 

3.3. Sistem osposobljavanje vozača i organizacije ispita 

U skladu sa važećim propisima kandidat za vozača motornog vozila prolazi kroz obuku “vježbanje vožnje” 
koja se može realizovati u privatnoj režiji ili u auto-školi. Samim tim nije propisana obavezna obuka u auto-
školama. Dalje, nije propisan odnosno utvrđen minimalni broj časova iz teoretske obuke, kao ni minimalan 
broj časova iz praktične vožnje-upravljanja motornim vozilom.  

Ukoliko se kandidat odluči za osposobljavanje (obuku) u auto-školama, ista će mu omogućiti korištenje 
literature/priručnika za obuku. Sa druge strane, ukoliko se kandidat odluči za osposobljavanje (obuku) u 
privatnoj režiji, literaturu/ priručnike za obuku je moguće naručiti od nekih školskih orgranizacija, kao što je 
državno udruženje švedskih auto-škola (Sveriges trafikskolors riksförbund) i državne organizacije 
instruktora vožnje (Trafikutbildarnas riksorganisation). Takođe, kandidat može stupiti u kontakt sa auto-
školom u svom mjestu stanovanja, iznajmiti literaturu u biblioteci ili kupiti istu u nekoj od knjižara. 

Ovdje treba imati u vidu da može doći do promjene u sadržaju literature, tako da je poželjno prije nabavke 
literature biti u kontaktu sa auto-školom ili nekom od izdavačkih kuća. 

Predviđeno je da i u jednom i u drugom slučaju osposobljavanja (privatna režija, auto-škole), kandidat mora 
proći obavezno obrazovanje o rizicima vožnje, i to dio 1., u trajanju od 3 h, te obavezno obrazovanje o 
rizicima vožnje,  dio 2., u trajanju od 3 h. 

U slučaju da kandidat želi da prođe kroz obuku “vježbanje vožnje” u privatnoj režiji, primjer “B” kategorije, 
kandidat mora posjedovati vozačku dozvolu za početnike (odobrenje za vožnju), ovlašćenog instruktora za 
obuku, te proći kroz uvodnu obuku koja traje 3 h. Takođe, ovlašćeni instruktor vožnje mora proći uvodnu 
obuku u trajanju od 3 h. 
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Vozačku dozvolu za početnike (odobrenje za vožnju), izdaje Agencija za transport (Swedish Transport 
Agency), na osnovu zahtjeva koji podnosi kandidat. Uz predmetni zahtjev se podnosi i ljekarsko uvjerenje, te 
posebno uvjerenje o kontroli vida. 

Uvodna obuka obuhvata ciljeve i sadržaj obuke, pravila obuke, odgovornosti instruktora vožnje, kako 
planirati i razraditi obuku, ključne faktore bezbjednosti u drumskom saobraćaju, uslove i procjenu kriterija 
koji se primjenjuju na ispitu za vozača (teoretski i praktični dio ispita), informacije o važnosti različitih stilova 
vožnje u pogledu smanjenja potrošnje goriva, nižih troškova održavanja i smanjenja emisije ugljen- dioksida, 
značaj iskustva u vožnji sa aspekta bezbjednosti u saobraćaju, te razgovor o tome kako kandidat i instruktor 
vožnje mogu različito tumačiti iste situacije u saobraćaju. 

Instruktor vožnje mora biti ovlašćen prilikom osposobljavanja kandidata, odnosno vježbanja vožnje u 
privatnoj režiji i isti snosi odgovornost, te se smatra vozačem prilikom osposobljavanja kandidata odnosno 
vježbanja vožnje. Lice koje želi postati instruktor vožnje u privatnoj režiji mora dobiti odobrenje od strane 
Agencije za transport, i isto važi samo za određenog kandidata. Osim zahtjeva koji podnosi, instruktor 
vožnje mora imati navršenih 24 godine starosti, posjedovati vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju i to 
u trajanju od najmanje pet godina u toku posljednjih 10 godina, posjedovati sposobnosti i vještine 
upravljanja vozilom, te imati završenu uvodnu obuku (važi za “B” kategoriju). 

Obavezno obrazovanje o rizicima vožnje za vozačku dozvolu B kategorije uključuje dva dijela, i to: 

- dio 1 (najmanje 3 h), koja obuhvata predavanja o uticaju alkohola, droga, umoru i rizičnom 
ponašanju, 

- dio 2 (najmanje 3h ), koja obuhvata predavanja o brzini, bezbjednosti i vožnju u posebnim uslovima 
(kiša, poledica, led, snijeg). 

 

Slika 1. Proces osposobljavanja vozača u Švedskoj 

Obrazovanje iz rizika o vožnji važi 5 godina od datuma polaganja, stim da period važenja iste prestaje onog 
dana kada se izda nova vozačka dozvola. Obuku iz rizičnih situacija u vožnji obavlja instruktor obuke kojeg 
ovlasti Agencija za transport Švedske. 

Vozački ispit se sastoji iz teoretskog dijela ispita i ispita iz praktične vožnje. Ispit realizuje Uprava za 
transport (TRAFIKVERKET-Swedish Transport Administration), a isti se realizuje na 106 ispitnih mjesta, sa 
oko 250 ispitivača koji su u stalnom radnom odnosu. 

Kandidat se prvo prijavljuje za polaganje teoretskog dijela ispita. Nakon teoretskog dijela ispita, kandidat 
polaže ispit iz praktične vožnje, čak i ako nije položio ispit iz teoretskog dijela ispita. Položeni test znanja iz 
teoretskog dijela ispita ili ispit iz praktične vožnje važi dva mjeseca.  

Po uspješno završenom ispitu kandidat dobija probnu vozačku dozvolu. Period važenja probne vozačke 
dozvole je dvije godine. Probni period podrazumijeva da, ukoliko u toku perioda od dvije godine lice počini 
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prekršaj za koji je propisana sankcija oduzimanja vozačke dozvole, licu se oduzima probna vozačka dozvola, 
te mora ponovo polagati vozački ispit (test znanja i ispit iz praktične vožnje), kako bi dobilo novu vozačku 
dozvolu. Za kategorije A1, A2, A i B pored gore navedenog potrebno je ponovo proći kroz program obuke o 
rizicima vožnje prije polaganja ispita za sticanje nove vozačke dozvole. Postupak je isti i u slučaju da je 
nakon isteka probnog perioda,vozačka dozvola oduzeta na period duži od 1 godine. 

Prije izlaska na teorijski dio ispita i ispit iz praktične vožnje, kandidat mora dokazati svoj identitet, i to 
pomoću dokumenata za identifikovanje, priznatih od strane Uprave za transport-Trafikverket-a. Kako bi se 
identitet kandidata sa sigurnošću mogao utvrditi, fotografija na ispravi mora biti gotovo indentična. 

 Važeće isprave za dokazivanje identiteta su: označena kartica iz preduzeća (företagskort), lična karta ili 
službena kartica (tjänstekort), švedska nacionalna lična karta (svenskt nationellt identitetskort), švedski  
pasoš, ostali EU-pasoši, izdati počev od 1. septembra 2006. godine kao i pasoši izdati od strane Islanda, 
Lihtenštajna, Norveške i Švajcarske (počev od 1. septembra 2006. godine). 

Vozački ispit za B-kategoriju se realizuje istovremeno. To znači da se vozački ispit tretira kao jedan ispit koji 
je sačinjen od dva dijela: ispit znanja-teoretski dio i ispit iz praktične vožnje. Oba dijela ispita se zakazuju 
istovremeno. Ispit znanja i ispit iz praktične vožnje se održavaju u istom danu ili u približno istom 
vremenskom periodu. 

Oba dijela obuke o rizicima vožnje moraju biti završena i važeća prije nego što kandidat pristupi polaganju 
ispita znanja i ispita iz praktične vožnje. Na ispit iz praktične vožnje se izlazi nakon polaganja ispita-testa 
znanja, čak i u slučaju da kandidat nije položio test znanja. Položeni ispiti-test znanja ili ispit iz praktične 
vožnje važe dva mjeseca od dana polaganja.  

Kako ispit-test znanja tako i ispit iz praktične vožnje se moraju položiti u važećem roku od dva meseca. U 
suprotnom je kandidat dužan da ponovo polaže ispite. U slučaju da se jedan od ispita (ispit 

znanja ili ispit iz praktične vožnje) ne položi, kandidat ima pravo ponovnog polaganja, i to u roku od dva 
mjeseca, pod uslovom da se plati naknada koja je predviđena. 

3.4. Teoretski dio ispita-ispit znanja 

Teoretski dio ispita-ispit znanja se radi na računaru, koji je u funkciji od 1999.godine. Ispit za kategorije AM, 
A1, A2, A i B obuhvata 65 pitanja (plus pet test-pitanja), za koja je predviđeno 50 minuta. Odgovori na 
pitanja sadrže od dvije do šest opcija.  

Da bi kandidat uspješno položio ispit, potrebno je imati 52 tačna odgovora. Broj pitanja koji je bio 
korišćen za polaganje testa znanja u 2013.godini je iznosio 5.526. Ispit iz teoretskog dijela ispita-
test znanja realizuje jedan ispitivač. 

Pitanja na ispitu znanja se dijele na pet oblasti, i to : 

- poznavanje vozila/ manevrisanje, 

- značaj životne sredine,  

- bezbjednost u saobraćaju,  

- saobraćajna pravila  

- i lične predispozicije.  

Ispit znanja postoji i u audio formi, na švedskom jeziku. Test za B-kategoriju je preveden na 12 jezika. U 
slučaju da kandidat ne umije da čita ni jedan od ponuđenih 12 jezika, a pri tome ne govori ili ne razumije 
švedski jezik, tada kandidat ima pravo da polaže ispit za AM, A1, A2, A, B i BE-kategoriju uz pomoć 
prevodioca. 

U slučaju da kandidat ima znatne poteškoće sa čitanjem, ili ozbiljno oštećen sluh, isti ima pravo da rješava 
test usmeno, i to sa ili bez prisustva prevodioca za gluhonijeme. U slučaju da kandidat ima manjih poteškoća 
sa čitanjem, moguće je da se produži vrijeme trajanja ispita. 

Prema dostupnim podacima u 2013. godini je na području Švedske ukupno održano 354.363 
ispita. Od ukupnog broja održanih ispita, prolaznost je iznosila 188.336 ili 53,1%, dok je broj ispita 
koji su imali za konačnu ocjenu “nije položio” iznosio 166.027 ili  46,9%. 

3.5. Ispit iz praktične vožnje 
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Ispit iz praktične vožnje se realizuje u nekom od ispitnih mjesta Uprave za transport (TRAFIKVERKET-
Swedish Transport Administration). Sistem polaganja ispita iz praktične vožnje je zasnovan na ocjeni 
osposobljenosti kandidata, te rute prilikom polaganja nisu unaprijed definisane. 

Tokom ispita iz praktične vožnje u vozilu je prisutan kandidat i ispitivač koji sjedi na mjestu suvozača. 

Prilikom ispita iz praktične vožnje, kanidat mora pokazati vještinu upravljanja vozilom u saobraćaju, vladanje 
vožnjom u saobraćaju na bezbjedan način i na način povoljan po životnu sredinu. Ispit iz praktične vožnje je 
vrsta kontrole kojom se utvrđuje da li kandidat ima potrebne vještine za upravljanje vozilom u saobraćaju. 

3.5.1 Radnje koje se ocjenjuju tokom ispita iz praktične vožnje: 

Da bi kandidat uspješno položio ispit iz praktične vožnje, isti mora bezbjedno upravljati vozilom u 
saobraćaju. Dalje, kandidat mora primjenjivati važeća saobraćajna pravila, upravljati vozilom prilagođenom 
brzinom, jasno vodeći računa o stanju puta, vremenskim prilikama, drugom saobraćaju a posebno o 
nezaštićenim učesnicima u saobraćaju. Takođe, kandidat mora pokazati rutinsku vještinu u pogledu 
manevrisanja, šta je potrebno da bi se vozilom upravljalo na bezbjedan način u saobraćaju i na način 
povoljan po životnu sredinu. Osim toga kandidat mora znati da savlada rizike nastale tokom vožnje kao i da 
preduprijedi djelovanja drugih.  

Ispitivač daje svoje sveukupno mišljenje o vožnji kandidata. To znači da na ukupan rezultat ne mora uticati 
neka manja greška, koja je od manje važnosti za bezbjednost saobraćaja. Tokom ispita iz praktične vožnje 
kandidat mora pokazati da može sam da se snalazi u saobraćaju kao i da je u stanju da rješava zadatke 
samostalno. 

Ispit iz praktične vožnje se zasniva na planu programa koji je na poseban način pripremljen za odgovarajuću 
kategoriju vozačke dozvole za čije polaganje se prijavio kandidat. 

Ispitivač polazi od četiri važne oblasti vještina prilikom davanja svog sveukupnog mišljenja o praktičnoj 
vožnji: 

Poznavanje vozila i manevrisanje 

Potrebno je da kandidat zna da uradi sigurnosnu kontrolu na vozilu i da razumije sa kakvim rizicima je 
povezano vozilo koje ne funkcioniše kako treba. Kandidat mora biti u stanju da sinhronizuje svoje pokrete 
na taj način da je u stanju da upravlja vozilom, mjenja brzine, stiska pedalu papučice gasa, te rutinski 
preduzima radnju zaustavljanja. 

Životna sredina i ekonomična vožnja 

Način vožnje utiče na potrošnju goriva, a samim tim, u velikoj mjeri na životnu sredinu i čovjeka. Praktikujući 
ekonomičnu vožnju, vozač doprinosti smanjenju emisije štetnih gasova. Kandidat mora pokazati da je u 
stanju da upravlja vozilom na način koji dovodi do niske potrošnje goriva. 

Saobraćajna pravila 

Postoje mnoga saobraćajna pravila koja su od velikog značaja za funkcionisanje saobraćaja. Pravila koja se 
ne primenjuju na pravilan način dovode do znatnog pogoršanja bezbjednosti saobraćaja. Kandidat treba da 
pokaže da poznaje pravila u saobraćaju, te da umije da ih primjeni. 

Bezbjednost u saobraćaju i ponašanje 

Od kandidata se traži da umije da planira vožnju više koraka unaprijed. Kandidat mora znati kada, gdje i 
kako se treba ponašati u različitim situacijama u saobraćaju, te razumijeti zašto je potrebno tako se 
ponašati, kako bi shodno tome mogao prilagoditi vožnju.  

3.5.2. Vozilo za polaganje ispita 

Ako je kandidat prijavu za polaganje ispita podnio putem auto-škole, onda se obično za polaganje ispita iz 
praktične vožnje koristi vozilo koje je u vlasništvu auto-škole. Inače, kandidat može polagati ispit iz praktične 
vožnje koristeći vozilo od Uprave za Transport (TRAFIKVERKET-Swedish Transport Administration). U slučaju 
da kandidat želi da ispit iz praktične vožnje obavi na nekom drugom vozilu, koje nije u vlasništvu auto-škole 
ili Uprave za Transport, potrebno je da isto bude opremljeno duplim komandama, te da je tehnički ispravno 
(obavljen tehnički pregled). 
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4. DISKUSIJA 

Na osnovu izloženog, a vezano za osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila možemo 
konstatovati da u Bosni i Hercegovini kandidati moraju proći kroz sistem obuke u auto-školama ili kao 
učenici kroz proces redovnog školavanja, a prema obrazovnom školskom sistemu za profesionalne vozače. 

Nasuprot tome u Švedskoj za kandidate nije obavezno da se osposobljavaju u auto-školama, te im je pored 
osposobljavanja u istim, dozvoljeno i da se osposobljavaju u “privatnoj režiji”, koja podrazumijava 
angažovanje instruktora vožnje, koji opet nije u sistemu auto-škola. 

Što se tiče literature za pripremu kandidata za polaganje teoretskog dijela ispita slobodno možemo reći da u 
Bosni i Hercegovini ne postoji sistematizovana literatura iz koje bi se kandidati mogli pripremati za test 
znanja. Ovdje treba istaći da u Švedskoj postoji zvanična literatura/priručnici za obuku koji su dostupni 
kandidatima na više načina (auto-škole, udruženja auto-škola, udruženja instruktora vožnje, bibliloteke, 
knjižare). Dalje, propisi u Bosni i Hercegovini utvrđuju minimalan broj nastavnih časova iz osposobljavanja iz 
poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja, posmatrano sa aspekta kategorije/podkategorije za koju se 
kandidat osposobljava. Takođe, propisan je i minimalan broj nastavnih časova vožnje iz upravljanja 
motornim vozilom, zavisno od kategorije/podkategorije za koju se kandidat osposobljava. Sa druge strane 
sistem osposobljavanja u Švedskoj ne propisuje minimalni broj časova iz teoretske obuke, kao ni minimalan 
broj časova iz praktične vožnje- upravljanja motornim vozilom. 

Ono što je bitno istaći za sistem osposobljavanja u Švedskoj jeste da kandidat prije početka obuke iz vožnje, 
ukoliko se radi o osposobljavanju u privatnoj režiji, za “B” kategoriju, mora proći uvodnu obuku u trajanju 
od 3 h. Takođe i instruktor vožnje mora proći uvodnu obuku, te dobiti ovlaštenje od nadležnog organa. Tek 
po završenoj uvodnoj obuci kandidat može pristupiti osposobljavanju iz praktičnog upravljanja motornim 
vozilom-vožnja.  

Takođe, za razliku od osposobljavanja u Bosni i Hercegovini, kandidat posle završene teoretske obuke i 
obuke iz praktičnog upravljanja motornim vozilom-vožnja, mora proći i obuku o rizicima vožnje, i to dio 1 i 
dio 2, gdje treba posebno istaći obuku dio 2. koja između ostalog obuhvata vožnju u posebnim uslovima 
(kiša, poledica, led, snijeg). I jedna i druga obuka traju 3h. Obuka o rizicima vožnje se izvodi neposredno 
prije kraja obuke iz vožnje, a ista važi pet godina. Obuku iz rizičnih situacija u vožnji realizuje instruktor 
obuke kojeg ovlasti Agencija za transport Švedske, i ista se realizuje u nekom od centara koji su ovlašteni za 
obuku iz rizika u vožnji. 

Kada posmatramo sistem organizacije i polaganja ispita za vozača motornih vozila sistem u Bosni i 
Hercegovini je tako koncipiran da kandidat prvo polaže teoretski dio ispita, te ukoliko položi isti izlazi na 
ispit iz upravljanja motornim vozilom. Sa druge strane u Švedskoj ispit podrazumijeva jednu cjelinu odnosno 
kandidat se odmah prijavljuje za ispit iz teorije (test znanja) i ispit iz praktične vožnje. Razlika u odnosu na 
Bosnu i Hercegovinu je u tome što kandidat i ukoliko ne položi ispit iz teorije (test znanja), izlazi na ispit iz 
praktične vožnje. Inače, u slučaju da ne zadovolji na jednom od dijelova ispita, dužan je da preostali dio 
ispita položi u roku od dva mjeseca.  

Dalje, ispit iz teoretskog dijela ispita u Bosni i Hercegovini se realizuje polaganjem testa pismeno, a isti 
realizuju dva ispitivača. Nasuprot tome u Švedskoj se ispit iz teorije (test znanja), realizuje polaganjem istog 
na računaru, a isti realizuje jedan ispitivač. Takođe, treba istaći da su ispitivači u Švedskoj u stalnom radnom 
odnosu, angažovani u nekom od ispitnih mjesta Uprave za transport (TRAFIKVERKET-Swedish Transport 
Administration). 

Očigledne su razlike u pogledu samog testa znanja iz teorije između Bosne i Hercegovine i Švedske. Naime, 
prvo test znanja iz teorije u Bosni i Hercegovini se još uvijek ne polaže na računarima, iako je Pravilnik 
ostavio tu mogućnost. Drugo, testovi se formiraju na osnovu važećeg Kataloga testovnih pitanja, koji je 
javan, ali koji ne sadrži značajno veliki broj pitanja (oko 600), kako bi se mogao uraditi veći broj ispitnih 
kombinacija. Nasuprot tome, u Švedskoj se ispit iz teorije (test znanja) polaže na računaru, još od 
1999.godine, a broj pitanja je više od 5.500 što samo po sebi ostavlja mogućnost formiranja velikog broja 
ispitnih kombinacija. Takođe pitanja nisu javno dostupna.  

Ono što je takođe zanimljivo jeste da je na osnovu podataka prolaznost iz teorije mnogo veća u Bosni i 
Hercegovini u odnosu na Švedsku. Naime, u BiH je taj prosjek oko 80%  i više, dok je u Švedskoj oko 54%. 
Ovdje posebno treba naglasiti činjenicu da je u Bosni i Hercegovini potrebno da kandidat, da bi položio ispit, 
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ostvari minimalan broj bodova od ukupnog broja mogućih bodova, odnosno najmanje 90%, dok u Švedskoj 
taj procenat iznosi 80% ili 52 pitanja od ukupno 65 pitanja. Ovo samo po sebi govori da bi nešto trebalo 
mijenjati u postojećem sistemu. Takođe, na ispitu se vodi računa o licima koja imaju poteškoća sa čitanjem, 
tako da ispit iz teorije (test znanja), mogu rješavati usmeno. 

Kada govorimo o praktičnom dijelu ispita za vozača motornih vozila i razlikama u sistemu u Bosni i 
Hercegovini u odnosu na sistem u Švedskoj, prvo što treba istaći je da su ispitivači u Švedskoj u stalnom 
radnom odnosu, profesionalci, zaposleni u okviru Uprave za transport (TRAFIKVERKET-Swedish Transport 
Administration), koja je nadležna za realizaciju ispita iz praktične vožnje. Dalje, bitna razlika u odnosu na 
sistem u Bosni i Hercegovini je da je na ispitu prisutan samo kandidat i ispitivač, bez prisustva instruktora 
vožnje. Greške koje je kandidat počinio u toku vožnje se saopštavaju na kraju ispita, u vidu zapažanja o 
vožnji. 

Sa druge strane u Bosni i Hercegovini ispitivači nisu u stalnom radnom odnosu. Ispit iz upravljanja motornim 
vozilom realizuje jedan ispitivač, a osim kandidata i ispitivača, ispitu prisustvuje još i instruktor vožnje. Dalje, 
tokom realizacije ispita iz upravljanja motornim vozilom, ispitivač popunjava obrazac za ocjenjivanje, 
evidentirajući greške koje je kandidat napravio u toku ispita. Kandidat se prije početka ispita odlučuje da li 
će mu se greške saopštavati u toku ispita ili na kraju istog. 

Suprotno tome, u Švedskoj se radi o sistemu koji je upotpunosti informatizovan, na način da ispitivač iz 
upravljanja motornim vozilom,  putem ličnog tableta, prvo provjerava lične podatke kandidata, da bi na 
kraju ispita unio svoja zapažanja o vožnji i saopštio ocjenu. Ono što je važno istaći jeste da se kandidatu ne 
saopštavaju greške u toku vožnje, te na taj način ne postoji mogućnost da je saopštavanje grešaka u toku 
vožnje imalo za posljedicu činjenje istih. 

U Bosni i Hercegovini, vozilo za realizaciju ispita iz upravljanja motornim vozilom, kandidat osigurava od 
auto-škole, dok u Švedskoj kandidati vozilo za ispit mogu da obezbijede od auto-škole, od Uprave za 
transport (ispitna mjesta), koja su nadležna za realizaciju ispita, te koristeći vozila od drugih vlasnika, pod 
uslovom da ista ispunjavaju određene tehničke uslove, te da su tehnički ispravna. 

Razlika u realizaciji ispita iz praktične vožnje, na primjeru “C1”, “C” kategorije je u tome da se u Bosni i 
Hercegovini ispit realizuje samo na javnom putu, dok se u Švedskoj ispit prvo realizuje na poligonu 
(izvršenjem određenih radnji ograničenih vremenom), a potom na javnom putu. Za razliku od sistema u 
Bosni i Hercegovini u Švedskoj kandidat nema pravo prigovora na tok ispita i ocjenu. 

5. ZAKLJUČAK SA PRIJEDLOZIMA 

Posmatrajući sistem osposobljavanja, organizacije i polaganja ispita za vozača motornih vozila u Bosni i 
Hercegovini u odnosu na sistem u Švedskoj, a u cilju unapređenja istog potrebno je preduzeti određene 
aktivnosti.  

Te aktivnosti bi se, prije svega, ogledale u poboljšanju realizacije teoretskog dijela ispita i ispita iz praktične 
vožnje. Tako je na primjer potrebno izraditi novi Katalog testovnih pitanja, po oblastima koje su definisane 
Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posmatrano po 
kategorijama i podkategorijama, sa znatno većim brojem pitanja, a sve kako bi se mogao generisati veći broj 
ispitnih kombinacija. Dalje, Katalog testovnih pitanja ne bi trebao biti javan odnosno upotpunosti dostupan 
javnosti, kao što je slučaj danas. 

Za početak bi trebalo da imamo samo 50% pitanja iz Kataloga koja bi bila javna i dostupna. U nekoj od 
sljedećih faza i ovih 50% pitanja iz Kataloga ne bi bila dostupna za javnost. Na ovaj način bi stavili daleko 
veći akcenat na osposobljavanje iz teoretskog dijela ispita i rad lica koja su uključena u isti. 

Dalje, potrebno je pripremiti i objaviti zvaničnu literaturu koju kandidati mogu koristiti prilikom pripremanja 
za polaganje ispita iz teoretskog dijela ispita (testa znanja). Takođe, potrebno je stvoriti tehničke uslove da 
se ispit iz teoretskog dijela realizuje putem računara, eliminišući na taj način eventualni ljudski uticaj na tok 
ispita. 

Potrebno je raditi na stalnom osposobljavanju (obuka) ispitivača (teoretski dio, upravljanje motornim 
vozilom), sa akcentom da obuke budu prilagođene ciljnoj grupi. Izmjeniti podzakonski akt, Pravilnik o 
ispitivanju, u dijelu da na ispitu iz upravljanja motornim vozilom imamo samo kandidata i ispitivača, bez 
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prisustva instruktora vožnje. Na ovaj način će se eliminisati svaki mogući vid uticaja od strane instruktora  
vožnje na tok ispita, te onemogućiti eventualni nesporazumi na relaciji ispitivač-instruktor vožnje.  

Stvoriti tehničke uslove da, po uzoru na model Švedske, ispitivači iz upravljanja motornim vozilom koriste 
informatička sredstva za vođenje ispita (evidentiranje kandidata, upisivanje grešaka, unos ocjene). Takođe, 
definisati da se polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom za kategorije/potkategorije “C1”, “C”, “D1”, 
“D”, osim na javnom putu, polaže i na poligonu. 

U dijelu koji se odnosi na sticanje dozvole instruktora vožnje potrebno je izmjeniti postojeći podzakonski 
propis na način da se predvidi dobijanje dozvole instruktora vožnje po planu i programu  

obuke i polaganja ispita za instruktore vožnje, po uzoru na zemlje Evropske Unije koje su postigle evidentan 
napredak u ovoj oblasti (Švedska, Danska, Njemačka). 

U oblasti osposobljavanja (obuke), kandidata za vozače motornih vozila, po uzoru na model Švedske, staviti 
daleko veći akcenat na predavanja o posljedicama saobraćajnih nezgoda, uticaju brzine, alkohola, droga i 
umora na vozača, te značaju sigurne vožnje u posebnim vremenskim uslovima (kiša, poledica, led, snijeg). 

Sistem osposobljavanja vozača u BiH ne treba biti “unaprijed osuđen” na poštovanje forme (procesa 
osposobljavanja-obuke). Naime, potrebna je veća angažovanost svih postojećih aktera u procesu 
osposobljavanja, a sve kako bi imali za rezultat kandidata koji poznaje propise u sabraćaju, primjenjuje ih 
tokom  vožnje, koji je osposobljen za bezbjedno upravljanje vozilom u saobraćaju, te ono što je najbitnije 
koji ima izgrađene pozitivne stavove o bezbjednosti saobraćaja.  
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AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U CILJU POVEĆANJA 
BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 

CIVIL SOCIETY ACTIVITIES IN ORDER TO INCREASE TRAFFIC SAFETY 

Sanja Despotović1 i Nataša Uskoković2  

Rezime: Civilno društvo kroz svoje аktivnosti jаsno ukаzuje institucijаmа nа postojeće probleme koji postoje u društvu i 
zаjedničkim аktivnostimа utiču nа promene. Pored togа, civilno društvo može biti od velikog znаčаjа kаo podrškа rаdu 
držаvnih institucijа. Sаobrаćаj je deo svаkodnevnog životа i povećanje bezbednog učestvovаnjа u sаobrаćаju je od 
ključne vаžnosti zа unаpređenje kvаlitetа životа grаđаnа. Kroz аktivnosti pojedinаcа, grupа grаđаnа ili orgаnizаcijа 
civilnog društvа znаtno se može doprineti povećanju bezbednosti sаobrаćаjа i nа tаj nаčin se smаnjiti broj sаobrаćаjnih 
nezgodа, povređenih ili poginulih licа. Ukoliko orgаnizаcije civilnog društvа prepoznаju svoje mesto u sistemu 
bezbednosti sаobrаćаjа, i kroz unаpred osmišljen i efektivаn plаn аktivnosti, može se postići potpun efekаt 
promovisаnjа prаvilnog bezbednog ponаšаnjа učesnikа u sаobrаćаju. Uspostаvljаnje sаrаdnje između vodećih 
institucijа, kаo što su Agencijа zа bezbednost sаobrаćаjа i Komitet zа bezbednost sаobrаćаjа, i orgаnizаcijа civilnog 
društvа može rezultirаti time dа se utiče nа veliki broj ljudi kroz rаzličite elemente i time doprineti dа se ostvаri što 
znаčаjniji efekаt bezbednosti sаobrаćаjа. U ovom rаdu biće predstаvljeni predlozi strаteških korаkа i аktivnosti kojim 
orgаnizаcije civilnog društvа mogu dа potpomognu bezbednost sаobrаćаjа. 

Ključne reči: Organizacije civilnog društva; aktivnosti; saradnja; bezbednost saobraćaja 

1. UVOD  

Sаobrаćаj je deo svаkodnevnog životа i povećanje bezbednog učestvovаnjа u sаobrаćаju je od ključne 
vаžnosti zа unаpređenje kvаlitetа životа grаđаnа. Kroz аktivnosti pojedinаcа, grupа grаđаnа ili orgаnizаcijа 
civilnog društvа znаtno se može doprineti povećanju bezbednosti sаobrаćаjа i nа tаj nаčin se smаnjiti broj 
sаobrаćаjnih nezgodа, povređenih ili poginulih licа. 

Društveni aktivizam je od davnina imao velikog uticaja u donošenju ili menjanju društvenih procesa svuda u 
svetu. Formalno ili neformalno organizovan, društveni aktivizam građana jedne države se mora zasnivati na 
skladnom, sistematski potkovanom i jasnom cilju. Organizacije civilnog društva imaju jasnu definiciju: 

"Dobrovoljni oblici organizovanja grаđаnа koji nаstаju privаtnim ili prаvnim dokumentom – ugovorom o 
osnivаnju, čiji je cilj zаštitа interesа određene grupe grаđаnа ili društvа u celini i koje nisu deo strukture 
vlаsti. Predstаvljаju posrednikа između jаvnih orgаnа vlаsti i grаđаnа."  

Civilno društvo kroz svoje aktivnosti mora direktno ukazati institucijama na potrebe i probleme u društvu. 
Samim tim, neophodno je postojanje većeg broja ozbiljnih organizacija civilnog društva koje će se istinski i 
duboko baviti problemima samom društvu. Osnivanje neprofitnih i nevladinih organizacija koje se bave 
problemom bezbednosti saobraćaja, može biti od velike važnosti za unapređenje istog. Organizacije bi imale 
ključni zadatak da svojim aktivnostima približe građanstvu načine za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, 
promovišu saobraćajnu kulturu i neformalno obrazuju ciljne grupe različitih starosnih doba o značaju 
poštovanja saobraćajnih propisa, pružanju prve pomoći i drugo. 

Ukoliko orgаnizаcije civilnog društvа prepoznаju svoje mesto u sistemu bezbednosti sаobrаćаjа, i kroz 
unаpred osmišljen i efektivаn plаn аktivnosti, može se postići potpun efekаt promovisаnjа prаvilnog 
bezbednog ponаšаnjа učesnikа u sаobrаćаju.  
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2. ZAKONSKI OKVIR 

Republika Srbija kroz niz različitih dokumenata, strategija i planova jasno definiše prioritetne oblasti 
delovanja.  

Svaka lokalna samouprava donosi strategije i lokalne akcione planove kojima definiše ključne oblasti rada za 
period predviđen tom strategijom. Kratkoročnim ili dugoročnim strateškim planovima, lokalne samouprave 
mogu da utiču i podstiču organizacije civilnog društva da usmeravaju svoje aktivnosti. Prevashodno je bitno 
da građanstvo bude uključeno u kreiranje akcionih planova i strategija u svojoj lokalnoj samoupravi, jer se 
samo na taj način mogu definisati problemi s kojima se nosi to društvo, kao i predlozi mera za njihovo 
rešavanje. 

Na osnovu ovakvih dokumenata, svaka lokalna samouprava donosi i usvaja budžet za narednu godinu, s 
toga je i bitno prepoznati oblast bezbednosti saobraćaja u ovakvim dokumentima, jer to obezbeđuje veći 
prihod finansija koji će svaka lokalna samouprava, pa i država, izdvajati za unapređenje bezbednosti 
saobraćaja. 

Upravo se ovde može prepoznati uloga organizacija civilnog društva koji treba da budu spona između 
lokalne samouprave, koja raspisuje konkurse, i ciljne grupe koja će učestovati u aktivnostima bezbednosti 
saobraćaja.  

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture se približilo organizacijama civilnog društva, tako 
što su na njihovom sajtu otvorili odeljak namenjen upravo radu i aktivnostima organizacija civilnog druuštva 
i na taj način približili rad i napravili korak zajedničke saradnje.  

3. MULTISEKTORSKA SARADNJA  

Uspostаvljаnje sаrаdnje između vodećih državnih institucijа, koje upravljaju bezbednošću saobraćaja, i 
orgаnizаcijа civilnog društvа može rezultirаti time dа se utiče nа veliki broj ljudi kroz rаzličite aktivnosti i 
time doprineti dа se ostvаri što znаčаjniji efekаt bezbednosti sаobrаćаjа.  

Zadatak organizacija civilnog društva je da kontaktiraju  i uspostave saradnju sa vodećim institucijama u 
oblasti bezbednosti saobraćaja, sa njima osmisle plan i strateške korake i usklade svoje aktivnosti - 
aktivnosti organizacija civilnog društva moraju biti usklađene i pratiti aktivnosti ostalih institucija, kao što su 
Ministarstvo saobraćaja, Agencija za bezbednost saobraćaja, Sekretarijat za saobraćaj, Uprava saobraćajne 
policije, Savet za bezbednost saobraćaja, Komitet za bezbednost saobraćaja i druge. Ukoliko dođe do 
neusklađenosti u radu civilnog i javnog sektora, efekat sprovedenih aktivnosti neće dostići željeni rezultat i 
na taj način se ciljnoj grupi šalje nejasna poruka. 

Takođe, pored javnog sektora, privatni sektor igra bitnu ulogu u promociji bezbednosti saobraćaja. Ukoliko 
privatna saobraćajno-transportna preduzeća preduzmu sve mere kako bi bezbedno učestvovala u 
saobraćaju, time daju dobar primer i ostalim učesnicima u saobraćaju da vode računa o svojoj, ali i 
bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. 

Od velike je važnosti da javni sektor prepozna ulogu organizacija civilnog društva u sistemu bezbednosti 
saobraćaja, da radi na jačanju kapaciteta samih organizacija, da ih podstiče na rad i razvijanje.  

Organizacije okupljaju ljude dobre volje koji kroz svoj volonterski rad mogu i žele da unaprede svoju lokalnu 
zajednicu. Ukoliko je prepoznat problem nedovoljnog kapaciteta ljudstva koji bi se bavili pitanjem 
bezbednosti saobraćaja, onda su organizacije civilnog društva upravo te koje okupljaju mlade pokretače 
lokalnih zajednica. To je potencijal koji je nedovoljno iskorišćen, a temelji se na podsticanju mladih da se 
aktivnije uključe u rešavanje problema svoje zajednice, ali i u promovisanju zdravih stilova života. 

4. NEFORMALNO OBRAZOVANJE I UČENJE 

Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje je donekle prisutno u formalnom obrazovanju. Ono se prožima od 
osnovne škole kroz formalno obrazovanje, pa tokom celoživotnog učenja, kroz neformalno i informalno 
učenje.  
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Kroz nedovoljan broj predmeta, pretežno izbornih, saobraćaj se ne izučava kao predmet, već dobija ulogu 
putem informalno učenja.  Neformalno obrazovanje i učenje, kao nedovoljno iskorišćen, a izuzetno značajan 
vid obrazovanja, jedan je od čestih vidova komunikacije organizacija civilnog društva sa pojedinim ciljnim 
grupama. S obzirom na to da je način slanja poruke široj javnosti i ukazivanju na postojani problem u 
bezbednosti saobraćaja, najčešće putem kampanja koje sprovode institucije ili nekolicina organizacija 
civilnog društva, kojima je primarna oblast delovanja bezbednost saobraćaja, uviđa se da postoji potreba za 
jačanjem kapaciteta tih organizacija.  

Mladi i deca su rizične grupe po pitanju bezbednosti saobraćaja, te se obuka i obrazovanje ovih ciljnih grupa 
smatra ključnim za zdravije društvo. Iskustva pokazuju da najbolji rezultati upravo nastaju kao posledica 
koordiniranih akcija. 

Od velike je važnosti ispitati koje su obrazovne potrebne učesnika saobraćaja i na osnovu njih kreirati 
programe obuka, treninga, konferencija i slično. Zahvaljujući tim podacima, organizatori neformalno 
obrazovnih aktivnosti mogu da putem znanja, veština i sposobnosti da utiču na promene kod ciljne grupe. 

Nemali je broj učesnika saobraćaja koji imaju određene stavove koji su loši po njih i za društvo u kojem žive i 
rade. Jedan od takvih jeste da ih pojas steže i da se ne osećaju komforno tokom vožnje, iako taj isti pojas 
njima može da spasi život. 

 Informisanjem i usavršavanjem lica u saobraćaju može se uticati da se promene znanja koja se tiču 
saobraćaja. Nakon prihvatanja tih informacija i promenom stečenih navika i ponašanja, novostečeno znanje 
menja prethodne stavove i na taj način utiče na učesnike.  

5. PREDLOZI AKTIVNOSTI  

Za uspešno sprovođenje aktivnosti, organizacije civilnog društva moraju pre svega jasno i precizno odrediti 
oblast delovanja, ciljnu grupu i način komunikacije sa javnošću. Strateškim planovima se postiže konkretna 
zamisao i akteri tih aktivnosti mogu da počnu sa realizacijom svoje ideje. 

Značaj i uspeh rada organizacija civilnog društva se vidi u njegovoj omasovljenosti i dobrom povratnom 
informacijom od strane društva, koji su ciljna grupa. Vidljivost i transparentnost organizacija civilnog društva 
dolazi do izražaja upravo onda kada ta ciljna grupa sve masovnije kreće da koristi slogane, akcije i zamisli 
organizacija, kreatora tih aktivnosti. Prilikom spovođenja projekata i kampanja u oblasti bezbednosti 
saobraćaja, zadatak organizacija civilnog društva je da sve aktivnosti budu na pravi način dostupne javnosti. 
Prepoznavanjem ciljne grupe i korišćenjem adekvatnih slogana, pokreta, muzike i statistike se može 
očekivati pomak u smanjenju broja nastradalih i poginulih.  

Današnje društvo je društvo znanja i informacionih tehnologija. Stoga organizacije civilnog društva treba da 
iskoriste resurse današnjice i da se na taj način prilagode svojoj ciljnoj grupi, odnosno svim učesnicima u 
saobraćaju. Uticanjem putem bilborda, reklama na televiziji ili internetu, pravljenjem obrazovnih igrica na 
društvenim mrežama ili saradnjom sa obrazovnim instituacijama, može doći do povećanja svesnosti o 
značaju bezbednosti u saobraćaju.   

6. ZAKLJUČAK  

Organizacije civilnog društva, u saradnji sa ostalim subjektima koji čine kompleksan sistem bezbednosti 
saobraćaja, imaju veoma veliku ulogu u prevenciji broja saobraćajnih nezgoda, smanjenju posledica 
saobraćajnih nezgoda, ali i u edukaciji i širenju svesti o značaju bezbednosti saobraćaja. S obzirom na to da 
je jedini način slanja poruke široj javnosti i ukazivanju na postojani problem u bezbednosti saobraćaja, 
najčešće putem kampanja koje sprovode institucije ili nekolicina organizacija civilnog društva kojima je 
primarna oblast delovanja bezbednost saobraćaja, postoji potreba za jačanjem kapaciteta tih organizacija. 
Ukoliko je ozbiljnost i ažurnost organizacija civilnog društva na veoma visokom nivou, onda se može 
značajno uticati na lokalne vlasti i promenu zakona i prepoznavanju potreba javnosti u oblasti bezbednosti 
saobraćaja. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koja se bave bezbednošću saobraćaja, zadatak je 
lokalne samouprave, ali i samog društva. Broj, ali i kvalitet organizacija civilnog društva mora biti na visokom 
nivou, a to se postiže dobrom saradnjom i komunikacijom sa svim subjektima koji čine jedinstven sistem 
bezbednosti saobraćaja. 
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INDIKATORI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA KOJI SE ODNOSE NA BRZINU  

SPEED SAFETY PERFORMANCE INDICATORS  

Nenad Marković1, Emir Smailović2 i Duško Pešić3  

Rezime: Brojna istraživanja pokazuju da oko 90% vozača smatra da su njihove vozače sposobnosti iznad proseka, kao i 
da imaju malu verovatnoću da dožive saobraćajnu nezgodu ako upravljaju brzinom većom od dozvoljene. Međutim, 
istraživanja koje se bave procenama uticaja brzine vozila na stanje bezbednosti saobraćaja, pokazuju da povećanje 
prosečne brzine toka od 5%, uzrokuje povećanje od najmanje 10% povreda u saobraćaju, kao i povećanje od 20% broja 
saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posledicama. Brzina je prepoznata i kao jedan od ključnih indikatora stanja 
bezbednosti saobraćaja u Srbiji. U tom smislu tokom 2014. godine, u Srbiji je započet proces praćenja i ocene stanja 
bezbednosti saobraćaja primenom indikatora bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu. U ovom radu su 
predstavljeni najznačajniji indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu. Takođe, predstavljeni su 
najznačajniji rezultati merenja indikatora bezbednosti saobraćaja u Srbiji prema rangu saobraćajnica (naselje, van 
naselja i autoput), kao i prema kategorijama vozila (putnički automobil, teretno vozilo, autobus, mopedi i motocikli). 

Ključne reči: indikator, brzina, ocena stanja, izveštavanje 

1. UVOD 

Brzina kretanja učesnika u saobraćaju predstavlja jedan od glavnih uzroka nastanka povreda u saobraćajnim 
nezgodama i zbog toga predstavlja jednu od ključnih oblasti u kojoj treba delovati u cilju povećanja nivoa 
bezbednosti saobraćaja. Elvik and Vaa, T (2004.) ističu da je vožnja brzinom većom od dozvoljene jedan od 
osnovnih faktora rizika u saobraćaju, koji podjednako utiče kako na broj saobraćajnih nezgoda, tako i na 
težinu povreda nastalih u tim saobraćanim nezgodama. Nebezbedna brzina je po pravilu u direktnoj vezi sa 
nepoštovanjem ograničenja brzine, dok je neprilagođena brzina u vezi sa brzinom koja nije odgovarajuća 
trenutnim uslovima odvijanja saobraćaja (vremenski uslovi, preglednost, uslovi saobraćajnog toka i sl.). 

Istraživanjem (Lipovac, 2008) je pokazano da se sa povećanjem brzine povećava rizik od nastanka 
saobraćajne nezgode, kao i posledica nastalih u saobraćajnim nezgodama. Ako se posmatra uticaj 
prekoračenja ograničenja brzine i prosečne brzine kretanja vozila na nastanak saobraćajnih nezgoda i na 
rizik povređivanja, onda se prema istraživanjima (Taylor et al., 2000) može zaključiti da i prosečna brzina i 
prekoračenje ograničenja brzine imaju značajan uticaj na izlazne rezultate, odnosno na broj i posledice 
saobraćajnih nezgoda. Pa tako, prema istraživanjima (Taylor et al., 2000; Elvik and Vaa; 2004, Lipovac, 2008 
itd.), ako se smanji prosečna brzina za 1%, tada će broj smrtno stradalih biti smanjen za 4%, a broj teško 
povređenih za 3%, a ako se broj vozača koji ne poštuju ograničenje brzine duplira, rizik nastanka nezgode se 
povećava za 10%. Slično tome Finch et al. (1994), na osnovu istraživanja u naselju i van naselja u Finskoj, 
Nemačkoj, Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, zaključuju da povećanje prosečne brzine 
saobraćajnog toka za 1,6 km/h, dovodi do povećanja broja saobraćajnih nezgoda za približno 5%. 

Imajuću i vidu navedena istraživanja i dobijene zaključke može se tvrditi da se najbolja zavisnost nastalih 
posledica od brzine, odnosno ne poštovanja ograničenja brzine, može dobiti analizom saobraćajnih 
nezgoda. Kako je za analizu saobraćajnih nezgoda neophodan protok određenog vremena, to je 
onemogućeno preventivno delovanje na osnovu ovih analiza u kraćem vremenskom periodu. Za 
omogućavanje bržeg preventivnog delovanja na podizanje nivoa bezbedenosti saobraćaja neophodno je 
pratiti i analizirati brzine kretanja vozila, broj i stepen prekoračenja brzine, kako bi se ranije uočili problemi i 
pravovremeno preventivno delovalo u cilju izbegavanja nastanka saobraćajnih nezgoda. Indikatori 

                                                           
1 Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Srbija 
2 Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Srbija 
3 Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Srbija 
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bezbednosti saobraćaja koji se tiču brzine imaju, između ostalog, zadatak da uoče eventualno postojanje 
problema u ovom segmentu bezbednosti saobraćaja pre nastanka saobraćajne nezgode ili posledice 
saobraćajne nezgode.  

2. LITERARNI PREGLED 

Retting and Cheung (2008) su istraživali uticaj ograničenja brzine na brzinu kretanja vozila, detaljnije 
analizirajući indikatore bezbednosti saobraćaja povezane sa brzinom kretanja, i to: srednju vrednost brzine 
kretanja vozila, standardno odstupanje i procenat vozača koji prekoračuju brzinu. Istraživanje je sprovedeno 
na tri deonice van naselja. U Teksasu, 1999. godine, po prvi put je brzina kretanja putničkih automobila van 
naselja ograničena do 120 km/h. Tokom 2006. godine, Komisija koja se bavi transportom u Teksasu je 
donela odluku da je na tri deonice puteva van naselja, ograničenje brzine kretanja vozila do 130 km/h. U 
istom periodu, doneta je odluka i da je ograničenje brzine za teretna vozila do 120 km/h. Prema rezultatima 
istraživanja Retting and Cheung (2008) koje je sprovedeno u maju 2006. godine, pre i nakon promene 
ograničenja brzine (sa do120 km/h, na do 130 km/h), srednja vrednost brzine kretanja putničkih vozila je 
bila 71 km/h, standardno odstupanje brzine putničkih automobila 10 km/h, procenat vozača koji 
prekoračuju brzinu kretanja vozila u uslovima kada je dozvoljena brzina bila do 120 km/h, je 22%, dok u 
uslovima kada je ograničenje brzine do 130 km/h, 4% vozača putničkih automobila su upravljali vozilom 
brzinom većom od dozvoljene. U istom istraživanju Retting and Cheung (2008), navode da prosečna brzina 
teških teretnih vozila iznosi 68 km/h, standardno odstupanje brzine 3,8 km/h, a procenat vozača teretnih 
vozila koji prekoračuju brzinu je 23%. 

Sliogeris (1992) je u Melburnu sproveo istraživanje o uticaju ograničenja brzine na broj saobraćajnih 
nezgoda. Naime, 1987. godine, na vangradskim putevima u Melburnu, povećano je ograničenje brzine sa 
100 km/h na 110 km/h, a zatim je 1989. godine vraćeno na 100 km/h. U zaključku istraživanja Sliogeris 
(1992), navodi da se broj saobraćajnih nezgoda po pređenom kilometru povećao za 24,6% u periodu kada je 
važilo ograničenje brzine do 110 km/h, dok se nakon tog perioda broj nezgoda smanjio za 19,3%. Tokom 90-
ih godina, Finch et al. (1991) su takođe istraživali, odnos prosečne brzine saobraćajnog toka i rizik od 
povreda. U svom istraživanju Finch et al. (1991) zaključuju, da na svakih 1 km/h promene prosečne brzine, 
rizik od nezgode se menja za oko 3%. Rezultati novijih istraživanja pokazuju slične rezultate. Slično 
istraživanje sproveli su Andresson and Nilsson (1997), u kom su došli do zaključka da, za date kategorije 
puteva, stopa povreda u nezgodama se menja sa kvadratom promene srednje brzine. Prema Andresson and 
Nilsson (1997), ako se prosečna brzina poveća za 5 km/h, broj nezgoda sa lakim telesnim povredama se 
povećava za 10%,  a nezgoda sa poginulim za 25%. Prema istom istraživanju, ukoliko se prosečna brzina 
saobraćajnog toka poveća za 10 km/h, povećanje broja nezgoda sa poginulim je od 25% do 50 %. 

Kloeden et al. (1997) u svom istraživanju navode da brzina saobraćajnog toka zavisi od karakteristika puta, 
karakteristika vozila i vozača, protoka vozila. Npr. značajne promene brzine su u saobraćajnom toku u kome 
učestvuju teška teretna vozila i brzi automobili, ili stariji sporiji vozači i mlađi vozači koji voze brže. Takođe, 
slično tome u uslovima velikog protoka (blizu nivoa zasićenja), koji proizvodi usporavanje kretanja, dolazi i 
do promene brzine. Autori naglašavaju značaj smanjenja brzine, kako bi se smanjio rizik od saobraćajne 
nezgode. U zaključku Kloeden et al. (1997), navode da se nezgode češće događaju na putevima sa čestim 
promenama ograničenja brzine. Woolley J. (2005) smatra da je ograničenje brzine do 50 km/h u južnoj 
Australiji dovelo do 20% manje nezgoda. Navedena procena je izvršena prema podacima iz godine pre i 
nakon primene ograničenje brzine u naselju do 50 km/h. Nakon smanjenja ograničenja brzine do 50 km/h, 
uočen je i pad prosečne brzine saobraćajnog toka za 2,2 km/h. Zanimljiv zaključak Woolley (2005) navodi da 
je navedena mera smanjenja brzine kretanja vozila na 50 km/h u naselju dovela do smanjenja prosečne 
brzine na magistralnim saobraćajnicama van naselja za 0,7 km/h. Fildes et al. (1991) u svom istraživanju 
ističu povezanost brzine kretanja vozila i nastanka saobraćajne nezgode, navodeći da vozači koji upravljaju 
vozilom brzinom manjom od prosečne, imaju manje učešće u saobraćajnim nezgodama. 

Istraživanje NHTSA je pokazalo da su saobraćajne nezgode u kojima je bar jedan vozač prekoračio 
ograničenje brzine, ili nije vozio bezbednom brzinom za postojeće uslove, koštale 40,4 milijardi dolara 2000. 
godine, što predstavlja 20% ukupnih ekonomskih troškova za saobraćajne nezgode u SAD-u. Prema proceni 
istog istraživanja, oko 32% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima se dogodi usled prekoračenja brzine.  

Rosen and Sander (2009) istraživali su zavisnost smrtnog stradanja pešaka i brzine kretanja vozila u trenutku 
sudara pri punom čeonom sudaru. U zaključku Rosen and Sander (2009) navode da je rizik smrtnog 
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stradanja pešaka dva puta veći ukoliko pri brzini vozila od 50 km/h, u odnosu na brzinu vozila od 40 km/h, 
kao i da je četiri puta veći u odnosu na brzinu vozila od 30 km/h. U nastavku autori navode da je 
verovatnoća smrtnog stradanja pešaka 50%, ukoliko dođe do saobraćajne nezgode pri brzini vozila od 50 
km/h do 80 km/h.  

Pennay, D. (2005) istraživali su stavove o brzini kretanja u Viktoriji, u kome 31% ispitanika veruje da je 
prekoračenje brzine u redu ukoliko se vozi bezbedno, a 79% veruje da su ograničenja brzine razumna, dok 
81% smatra da bi verovatnoća da dođe do nezgode bila veća da su njihove brzine bile za 10 km/h veće. 
Zanimljivo je da prema istraživanju Pennay, D. (2005), postoji opšta podrška u Viktoriji za ograničenje brzine 
u naselju do 50 km/h. Prema istom istraživanju, 1995. godine 60% ispitanika Viktorije smatra da bi vozačima 
trebalo da bude dozvoljeno da se kreću brzinom od 65 km/h ili čak i više na putu sa ograničenjem do 60 
km/h. U sličnom istraživanju 2004. godine ''samo'' 49% ispitanika Viktorije je smatralo da vozačima treba da 
bude dozvoljeno da se kreću brzinom od 65 km/h. Pennay, D. (2005) u svom dugogodišnjem istraživanju 
zaključuje da generalno postoji svest o značaju bezbednosti na putu i činjenici da su brzine opasne, pri čemu 
naglašava rezultat istraživanja da 33% ispitanika u Viktoriji tvrdi da je njihova brzina smanjena u poslednje 
dve godine (3% je izjavilo da je brzina povećana i 61% tvrdi da je brzina ostala ista). Prema sličnom 
istraživanju Aarts et al. (2006), više od 80% vozača u Evropi, smatra da je veća brzina, vrlo često ili uvek 
glavni uzrok saobraćajnih nezgoda na putevima. Aarts et al. (2006) navode da na brzinu kretanja vozila utiče 
više faktora, kao što su psihičke karakteristike vozača, veštine vozača, karakteristika puta i putnog 
okruženja, kao i karakteristika vozila. 

Islam et al. (2014) istraživali su uticaj smanjenja dozvoljene brzine (sa 50 km/h na 40 km/h) na brzinu vozila 
na ukupno 65 lokacija, tokom šest meseci istraživanja u Edmontonu. Prostor istraživanja je prema 
lokacijama i karakteristikama infrastrukture podeljen na tri celine: staro naselje (izgrađeno 1950/1960 
godina); naselje izgrađeno po ortogonalnom sistemu; i novo naselje izgrađeno 1970/1980 godina. 
Istraživanje je obuhvatilo sledeće indikatore bezbednosti saobraćaja povezane sa brzinom: srednja vrednost 
brzine u uslovima slobodnog saobraćajnog toka (vreme sleđenja između vozila najmanje dve sekunde); 
standardno odstupanje brzine; distribucija brzina pre i nakon promene ograničenja; procenat prekoračenja 
50 km/h i 65 km/h; 85-percentil brzine kretanja vozila. Rezultati istraživanja Islam et al. (2014) pokazuju da 
je prosečna brzina pre promene ograničenja bila 50,49 km/h, pri čemu je tri meseca nakon promene 
ograničenja, prosečna brzina toka smanjena za  3,86 km/h, a šest meseci nakon promene ograničenja, 
prosečna brzina smanjena je za 4,88 km/h. Autori navode da ne postoji značajna statistička razlika promene 
prosečne brzine pre i nakon promene ograničenja brzine, dok su značajne statističke razlike standardnog 
odstupanja pre i nakon promene ograničenja. Veće smanjenje brzine saobraćajnog toka snimljeno je kod 
teških teretnih vozila, u poređenju sa lakim teretnim vozilima. U starom delu istraživanog naselja, procenat 
vozača koji prekoračuju ograničenje brzine (50%), pre promene ograničenja iznosi 35,3%, tri meseca nakon 
promene 26,5%, a šest meseci nakon 25,5%. % vozača koji prekoračuju brzinu za više od 15% u starom 
naselju, tri meseca nakon promene ograničenja iznosi 4,3%, a šest meseci nakon promene ograničenja 
iznosi 4,2%. Tokom istraživanja (Islam et al., 2014) u starom delu naselja, 85-percentil pre promene 
ograničenja iznosio je 58 km/h, a tri i šest meseci nakon promene ograničenja iznosi 55 km/h. U naselju sa 
ortogonalnom saobraćajnom mrežom, 85-percentil brzine toka pre promene ograničenja iznosio je 60 
km/h, nakon promene 56 km/h (nezavisno od broja meseci nakon promene ograničenja). U novom naselju 
u kome su vršena istraživanja, 85-percentil pre promene ograničenja brzine iznosio je 63 km/h, a nakon 
promene ograničenja 58 km/h. Ukupno posmatrano za sva naselja, procenat prekoračenja brzine kretanja 
vozila pre promene ograničenja iznosi 39%, dok nakon promene brzine, procenat prekoračenja iznosi 64%. 
Procenat vozača koji za 15% prekoračuju brzinu pre promene ograničenja iznosi 6%, a šest meseci nakon 
promene značajno više 14%. U nastavku autori navode da postoji statistički značajna razlika prosečne brzine 
saobraćajnog toka, nakon promene ograničenja brzine (Islam et al., 2014). 

3. PREDMET I METOD ISTRAŽIVANJA 

U ovom radu predstavljeni su ključni indikatori bezbednosti saobraćaja povezani sa brzinom. Prema 
projektu SAFETYNET, indikatori bezbednosti saobraćaja povezani sa brzinom, koji su predloženi i usvojeni 
su: srednja vrednost brzine, standardno odstupanje, 85-ti percentil brzine, procenat vozača koji prekoračuje 
ograničenje brzine. U okviru projekta predloženo je da se indikatori koji se tiču brzine posmatraju odvojeno 
za različite kategorije saobraćajnica (kategorizaciju treba sprovesti prema preporukama datim u okviru 
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projekta), prema kategoriji vozila, periodima u toku dana, periodima u toku nedelje (npr. radni dani i 
vikend).   

Uvažavajući preporuke projekta SAFETYNET, a imajući u vidu nacionalne specifičnosti u pogledu brzina, u 
okviru projekta ''METODE PRAĆENjA INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U SRBIJI I NjIHOV ZNAČAJ ZA 
STRATEŠKO UPRAVLjANjE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA'' izvršen je odabir ključnih indikatora bezbednosti 
saobraćaja koji se odnose na brzinu, i to: 

- prosečna brzina vozila, 

- 85-ti percentil brzine, 

- standardno odstupanje brzine, 

- % prekoračenja ograničenja brzine,  

- % prekoračenja ograničenja brzine za više od 10 km/h, 

- prosečna brzina vozila koja su prekoračila ograničenje brzine. 

Na osnovu definisanih uslova projektnog zadatka, u Srbiji su tokom 2014. godine sprovedena terenska 
istraživanje merenja brzina vozila. Istraživanja su sprovedena u svim policijskim upravama, na 
saobraćajnicama u naselju, van naselja i na autoputu. U devet policijskih uprava, sprovedeno je istraživanje 
indikatora bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzine na autoputu (PU Subotica, PU Novi Sad, PU 
Sremska Mitrovica, PU Beograd, PU Smederevo, PU Kragujevac, PU Jagodina, PU Niš, PU Leskovac), i na po 
tri lokacije u naselju i van naselja. U ostalih 18 policijskih uprava, istraživanje indikatora brzine vozila, je 
sprovedeno na po tri lokacije u naselju i van naselja. Ukupno, izvršeno je istraživanje brzine vozila na 171 
mernom mestu, od čega je devet lokacija bilo na autoputu, a po 81 merno mesto u naselju i van naselja. Na 
identičnim lokacijama vršena su istraživanja u dnevnim i noćnim uslovima. U ovom radu su prezentovani 
rezultati istraživanja brzine vozila u Srbiji, sprovedenog tokom proleća 2014. godine. 

Merenje brzine vozila vršeno je na lokacijama u naselju na kojima je brzina vozila bila ograničena do 50 
km/h, pri čemu su uslovi na mernim mestima bili takvi da omogućavaju kretanje vozila brzinom većom od 
50 km/h. Na lokacijama van naselja, merenje brzine vozila je vršeno na lokacijama na kojima je brzina vozila  
ograničena do 80 km/h, pri čemu su uslovi na mernim mestima bili takvi da omogućavaju kretanje vozila 
brzinom većom od 80 km/h. Prema kategoriji, vozila su podeljena na putničke automobile i dostavna vozila 
do 3,5t, teška teretna vozila preko 3,5t, autobuse, motocikle i mopede. 

U ovom radu su predstavljeni najznačajniji rezultati istraživanja brzina vozila u Srbiji, posmatrano za sve 
navedene indikatore povezane sa brzinom. Predstavljeni su indikatori bezbednosti saobraćaja povezani sa 
brzinom u naselju, van naselja, na autoputu, kao i prema kategoriji vozila (putnički automobil, teško teretno 
vozilo, autobusi, motocikli i mopedi). U zavisnosti od vrednosti indikatora, definisane su klase svih 
indikatora povezanih sa brzinom. Od indikatora bezbednosti saobraćaja koji se tiču brzine, definisane su 
klase indikatora za srednju vrednost brzine, standardno odstupanje, % vozača koji prekoračuju brzinu, % 
vozača koji prekoračuju brzinu za više od 10 km/h, 85-i percentil brzine kretanja vozila i prosečna brzina 
vozila koja su prekoračila ograničenje brzine. Svakoj klasi indikatora je dodeljena određena boja, i to, zelena, 
žuta, narandžasta, crvena i crna, posmatrano od najbolje do najlošije vrednosti indikatora. 

Klase za srednju vrednost brzine, standardno odstupanje, % vozača koji prekoračuju brzinu, % vozača koji 
prekoračuju brzinu za više od 10 km/h, 85-i percentil brzine kretanja vozila i prosečnu brzinu vozila koja su 
prekoračila ograničenje brzine  su definisane iskustveno, a prema željenom cilju i prema iskustvu 
najrazvijenijih zemalja u svetu u pogledu stanja bezbednosti saobraćaja (Tabela br. 3.1.).  

U delu analize indikatora u vezi brzine, biće prikazan indikator srednja vrednost brzine vozila u 
saobraćajnom toku (u tabeli: IBS СVB.), koristeći sledeće klase: 

- Vrlo visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (DO OGRANIČENE BRZINE≤IBS), 

- Visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA<IBS≤ OGRANIČENA 
BRZINA +1km/h), 

- Srednja vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA + 1km/h <IBS≤ 
OGRANIČENA BRZINA +2km/h), 

- Niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA + 2km/h<IBS≤ 
OGRANIČENA BRZINA +3km/h), 

- Veoma niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA + 3km/h <IBS). 
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Tabela 3.Definisanje boje indikatora u vezi brzine 

kvalitativna veličina 
vrednosti indikatora 

bezbednosti saobraćaja 

kvantitativna veličina vrednosti indikatora 
bezbednosti saobraćaja 

boja 

vrlo visoka vrednost 
indikatora bezbednosti 

saobraćaja 

do ograničene brzine ≤ IBS СVB. 

 

0 % ≤ IBS SO. <5 % 

0% ≤ IBS %PREK. <5% 

ograničena brzina +10km/h ≤ IBS %PREK.10km/h 

do ograničene brzine ≤ IBS 85 PERCEN. 

do ograničene brzine ≤ IBS BR.PERK. 

visoka vrednost indikatora 
bezbednosti saobraćaja 

ograničena brzina < IBS SVB. ≤ ograničena brzina 
+1km/h 

 

5 % ≤ IBS SO. <10 % 

5% ≤ IBS %PREK. <10% 

ograničena brzina +10km/h  
< IBS %PREK.10km/h ≤ 

ograničena brzina +10km/h +5% 

ograničena brzina < IBS 85 PERCEN ≤ ograničena 
brzina +1km/h 

ograničena brzina < IBS BR. PREK. ≤ ograničena 
brzina +1km/h 

srednja vrednost 
indikatora bezbednosti 

saobraćaja 

ograničena brzina +1km/h < IBS SVB ≤ 
ograničena brzina +2km/h 

 

10 % ≤ IBS SO. <15 % 

10% ≤ IBS %PREK. <15% 

ograničena brzina +10km/h + 5%  
< IBS %PREK.10km/h ≤ 

ograničena brzina +10km/h +10% 

ograničena brzina + 1km/h < IBS 85 PERCEN ≤ 
ograničena brzina +2km/h 

ograničena brzina + 1km/h < IBS BR. PREK. ≤ 
ograničena brzina +2km/h 

niska vrednost indikatora 
bezbednosti saobraćaja 

ograničena brzina + 2km/h < IBS SVB. ≤ 
ograničena brzina +3km/h 

 

15 % ≤ IBS SO.<20 % 

15% ≤ IBS %PREK. <20% 

ograničena brzina +10km/h + 10%  
< IBS %PREK.10km/h ≤ 

ograničena brzina +10km/h +15% 

ograničena brzina + 2km/h < IBS 85 PERCEN ≤ 
ograničena brzina +3km/h 

ograničena brzina + 2km/h < IBS BR. PREK. ≤ 
ograničena brzina +3km/h 

veoma niska vrednost 
indikatora bezbednosti 

saobraćaja 

ograničena brzina +3km/h < IBS SVB. 

 

20 % ≤ IBS SO. 

20% ≤ IBS %PREK. 

ograničena brzina +10km/h +15%  
< IBS %PREK.10km/h 

ograničena brzina +3km/h ≤ IBS 85 PERCEN 

ograničena brzina +3km/h < IBS BR. PREK. 
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U delu analize indikatora u vezi brzine, biće prikazan indikator standardno odstupanje brzine vozila (u tabeli: 
IBS SO), koristeći sledeće klase: 

- Vrlo visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (0 %≤IBS<5 %) 

- Visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (5 %≤IBS<10 %) 

- Srednja vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (10 %≤IBS<15%) 

- Niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (15 %≤IBS<20%) 

- Veoma niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (20 %≤IBS). 

U delu analize indikatora u vezi brzine, biće prikazan indikator % vozača koji prekoračuju brzinu vozila  (u 
tabeli: IBS % PREK.), koristeći sledeće klase: 

- Vrlo visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (0%≤IBS<5%) 

- Visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (5%≤IBS<10%) 

- Srednja vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (10%≤IBS<15%) 

- Niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (15%≤IBS<20%) 

- Veoma niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (20%≤IBS). 

U delu analize indikatora u vezi brzine, biće prikazan indikator % vozača koji prekoračuju brzinu kretanja 
vozila za više od 10 km/h (u tabeli: % PREK.10km/h), koristeći sledeće klase: 

- Vrlo visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA +10km/h≤IBS), 

- Visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA +10km/h<IBS≤ 
OGRANIČENA BRZINA +10km/h + 5%), 

- Srednja vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA +10km/h+5% <IBS≤ 
OGRANIČENA BRZINA +10km/h + 10%), 

- Niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA +10km/h+10% <IBS≤ 
OGRANIČENA BRZINA +10km/h + 15%) 

- Veoma niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA +10km/h+15% 
<IBS). 

U delu analize indikatora u vezi brzine, biće prikazan indikator 85-og percentila brzine kretanja vozila u 
saobraćajnom toku (u tabeli: IBS 85 PERCEN.), koristeći sledeće klase: 

- Vrlo visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (DO OGRANIČENE BRZINE≤IBS), 

- Visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA<IBS≤ OGRANIČENA 
BRZINA +1km/h), 

- Srednja vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA + 1km/h <IBS≤ 
OGRANIČENA BRZINA +2km/h), 

- Niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA + 2km/h <IBS≤ 
OGRANIČENA BRZINA +3km/h), 

- Veoma niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA + 3km/h ≤IBS). 

U delu analize indikatora u vezi brzine, biće prikazan indikator prosečna brzina vozila koja su prekoračila 
ograničenu brzinu (u tabeli: IBS BR. PREK.), koristeći sledeće klase: 

- Vrlo visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (DO OGRANIČENE BRZINE≤IBS), 

- Visoka vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA<IBS≤ OGRANIČENA 
BRZINA +1km/h), 

- Srednja vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA + 1km/h <IBS≤ 
OGRANIČENA BRZINA +2km/h), 

- Niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA 2km/h <IBS≤ OGRANIČENA 
BRZINA +3km/h), 

- Veoma niska vrednost indikatora bezbednosti saobraćaja (OGRANIČENA BRZINA + 3km/h <IBS). 

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

U sprovedenom istraživanju ukupno je izmerena brzina 94.166 svih vozila na svim saobraćajnicama, i u svim 
uslovima merenja. Od tog broja 44.278 merenja brzina je bilo u naselju, 42.978 van naselja i 6.910 na 
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autoputu. Posmatrano prema kategoriji vozila, 65.185 izmerenih brzina pripadaju putničkim automobilima, 
10.105 teškim teretnim vozilima, 6.798 autobusima, 6.544 motociklima i 5.534 mopedima. Veći broj 
merenja brzina (50.691) je sproveden u dnevnim uslovima, u odnosu na 43.475 noćne uslove. 

Prosečna brzina putničkih automobila u Srbiji u dnevnim uslovima, u naselju iznosi 54,2 km/h, van naselja 
79,3 km/h, a na autoputu 119,5 km/h. Posmatrano za brzinu vozila u noćnim uslovima, rezultati istraživanja 
pokazuju da nema značajnih razlika (vidi Tabelu br. 4.1.).  

85-percentil brzine putničkih automobila u dnevnim uslovima, u naselju iznosi 65 km/h, van naselja 93 
km/h, i na autoputu 137 km/h. U noćnim uslovima, neznatno je veća vrednost 85-percentila brzine 
putničkih automobila na svakoj saobraćajnici. Očekivano, najveće standardno odstupanje brzine kretanja 
vozila je na autoputu, zatim van naselja i u naselju. 

 Na osnovu rezultata sprovedenog istraživanja, može se zaključiti da u Srbiji, u dnevnim uslovima 64,1% 
vozača putničkih automobila upravlja vozilom brzinom većom od ograničenja za naselje, 42,3% brzinom 
većom od ograničenja za van naselja i 47,2% brzinom većom od ograničenja na autoputu, a što je značajno 
veći procenat nepoštovanja ograničenja brzine u odnosu na istraživanje Retting and Cheung (2008) 
sprovedeno u Teksasu, u kome 22% vozača putničkih automobila upravlja vozilom brzinom iznad 
ograničenja. Zanimljivo je da rezultati istraživanja pokazuju da je % prekoračenja ograničenja brzine vozača 
putničkih automobila u noćim uslovima u Srbiji, manji u odnosu na dnevne uslove. Ako se analizira indikator 
% prekoračenja ograničenja za više od 10 km/h, može se zaključiti da su najveća prekoračenja u Srbiji 
najčešće na autoputu (25,4%), zatim u naselju (24,3%) i najmanje van naselja (17,6) za dnevne uslove, pri 
čemu je slična raspodela i u noćnim uslovima.  

Prosečna brzina putničkih automobila koji su prekoračili brzinu veća je na sve tri kategorije saobraćajnica u 
noćnim uslovima, pri čemu na autoputu iznosi 136,7 km/h, van naselja 93,5 km/h, a u naselju 61,1 km/h. 

Tabela 4. Indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu putničkih automobila i dostavnih vozila 
do 3,5t, u Srbiji 

 

dan noć 

naselje 
van 

naselja 
autoput naselje 

van 
naselja 

autoput 

Prosečna brzina vozila (km/h) 54,2 79,3 119,5 54,7 79,6 118,8 

85-ti percentil brzine (km/h) 65 93 137 66 95 139 

Standardno odstupanje brzine 
(km/h) 

10,6 14,6 18,2 11,3 15,6 20,3 

% prekoračenja ograničenja brzine 64,1 42,3 47,2 62,5 42,3 44,1 

% prekoračenja ograničenja brzine 
za više od 10 km/h 

24,3 17,6 25,4 26,2 19,4 26,2 

Prosečna brzina vozila koja su 
prekoračila ograničenje brzine 

(km/h) 
60,3 92,2 134,3 61,1 93,5 136,7 

 
Analiza brzine kretanja teških teretnih vozila u Srbiji, pokazuje da značajno veći % vozača teških teretnih 
vozila poštuju ograničenja brzine u odnosu na vozače putničkih automobila. Očekivano, procenti 
prekoračenja, prosečne brzine i ostali indikatori povezani sa brzinom teških teretnih vozila značajno su 
manji u odnosu na putničke automobile (vidi Tabelu br. 4.2). Prosečna brzina teških teretnih vozila u 
dnevnih uslovima u naselju iznosi 47,9 km/h, van naselja 67,4 km/h i 84 km/h na autoputu. Slične prosečne 
brzine kretanja teških teretnih vozila snimljene su i u noćnim uslovima prema kategoriji saobraćajnice. 85-
percentil brzine kretanja teških teretnih vozila neznatno je veći u noćnim uslovima (u odnosu na dnevne) i 
iznosi, u naselju 57 km/h, van naselja 78 km/h, na autoputu 90 km/h. Rezultati istraživanja pokazuju da je 
standardno odstupanje brzine teških teretnih vozila približno identično na sve tri kategorije saobraćajnice u 
dnevnim uslovima i iznosi oko 10 km/h. Nešto veće razlike standardnog odstupanja uočene su u naselju i na 
autoputu u noćnim uslovima (Tabela br. 4.2). 

U dnevnim i noćnim uslovima, procenat prekoračenja ograničenja brzina najveće je van naselja i iznosi 
respektivno 38% i 39,1%, zatim u naselju, respektivno 36,8% i 36,3% i najmanje na autoputu 11,9% u 
dnevnim uslovima, odnosno 12,7% u noćnim uslovima. Van naselja, u dnevnim i noćnim uslovima približno 
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10% vozača teških teretnih vozila upravlja vozilom brzinom iznad ograničenja za više od 10 km/h, zatim u 
naselju približno 8% i na autoputu oko 4% (vidi Tabelu br. 4.2). U Tabeli 2 je prikazana i prosečna brzina 
teških teretnih vozila prema kategoriji saobraćajnice i uslovima merenja. 

Tabela 5.Indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu teških teretnih vozila preko 7,5t, u Srbiji 

 

dan noć 

naselje 
van naselja 

>70 
Autoput 

>90 
naselje 

van naselja 
>70 

Autoput 
>90 

Prosečna brzina vozila (km/h) 47,9 67,4 84 48,3 67,6 83,4 

85-ti percentil brzine (km/h) 56 77 89 57 78 90,0 

Standardno odstupanje brzine 
(km/h) 

9,1 10,1 9,3 8,5 10,8 8,9 

% prekoračenja ograničenja 
brzine 

36,8 38 11,9 36,3 39,1 12,7 

% prekoračenja ograničenja 
brzine za više od 10 km/h 

8,3 9,3 4,4 7,4 10,5 3,9 

Prosečna brzina vozila koja su 
prekoračila ograničenje brzine 

(km/h) 
56,9 77,3 100,5 57 78,1 98,2 

 
Rezultati istraživanja brzine kretanja autobusa u Srbiji pokazuju da su vrednosti indikatora povezanih sa 
brzinom veće u noćnim uslovima u odnosu na dnevne uslove na svakoj kategoriji saobraćajnice. U Srbiji, 
prosečna brzina autobusa tokom dana u naselju iznosi 48,8 km/h, van naselja 71,4 km/h, a na autoputu 95,2 
km/h, dok u noćim uslovima, prosečna brzina autobusa u naselju iznosi 49,5 km/h, van naselja 72,6 km/h i 
na autoputu 97 km/h. 

85-percentil brzine kretanja autobusa u Srbiji, posmatrano prema kategoriji saobraćajnice veći je na svakoj 
saobraćajnici od ograničenja. Tako, u dnevnim uslovima u naselju, 85-percentil iznosi 57 km/h, van naselja 
83 km/h, a na autoputu 103 km/h. U noćim uslovima u naselju, 85-percentil brzine iznosi 58 km/h, van 
naselja 85 km/h, i na autoputu 105 km/h. 

Procenat prekoračenja ograničenja brzine vozača autobusa tokom dana i noći, najveće je u naselju i iznosi 
respektivno 40% i 42,9%, zatim van naselja 25,4% i 28,4%. Značajan procenat vozača autobusa (30,2%) na 
autoputu u noćnim uslovima upravlja vozilom brzinom većom od ograničenja za kategoriju vozila, odnosno 
u dnevnim uslovima 23,6%. Navedeni i svi ostali indikatori brzine bezbednosti saobraćaja povezani sa 
brzinom autobusa su prikazani u Tabeli br.4.3. 

Tabela 6. Indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu autobusa, u Srbiji 

 

dan noć 

naselje van naselja 
Autoput 

>100 
naselje van naselja 

Autoput 
>100 

Prosečna brzina vozila (km/h) 48,8 71,4 95,2 49,5 72,6 97,0 

85-ti percentil brzine (km/h) 57,0 83,0 103,0 58,0 85,0 105,0 

Standardno odstupanje brzine 
(km/h) 

7,9 12,2 8,5 9,1 12,5 8,9 

% prekoračenja ograničenja brzine 40,0 25,4 23,6 42,9 28,4 30,2 

% prekoračenja ograničenja brzine 
za više od 10 km/h 

6,7 4,2 2,0 10,4 5,9 4,7 

Prosečna brzina vozila koja su 
prekoračila ograničenje brzine 

(km/h) 
56,2 86,0 104,7 57,5 86,8 106,1 

 
Rezultati istraživanja pokazuju da su najveća prekoračenja brzine uočena kod vozača motocikala. Prema 
kategoriji saobraćajnice, najveća prekoračenja snimljena su u naselju 70% u dnevnim i noćnim uslovima, van 
naselja 61,1% u dnevnim i 72,6% u noćnim, i na autoputu 44,7% u dnevnim i 32,7% u noćnim uslovima. 
Prosečna brzina motocikala u Srbiji, u naselju iznosi 59,3 km/h tokom dana i 60,7 km/h tokom noći. Van 
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naselja, prosečna brzina motocikala tokom dana iznosi 85,2 km/h, a u noćnim uslovima 89,8 km/h. 
Zanimljivo je da je na autoputu tokom dana prosečna brzina motocikala 117,9 km/h, dok je u noćnim 
uslovima manja 110,3 km/h. 

Tabela 7.Indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu motocikala, u Srbiji 

 

dan noć 

naselje van naselja autoput naselje van naselja autoput 

Prosečna brzina vozila (km/h) 59,3 85,2 117,9 60,7 89,8 110,3 

85-ti percentil brzine (km/h) 75,0 105,0 138,0 78,0 108,0 132,0 

Standardno odstupanje brzine 
(km/h) 

16,3 19,7 22,1 17,3 18,7 20,8 

% prekoračenja ograničenja brzine 70,0 61,1 44,7 70,1 72,6 32,7 

% prekoračenja ograničenja brzine 
za više od 10 km/h 

40,5 35,6 24,4 45,0 44,0 15,6 

Prosečna brzina vozila koja su 
prekoračila ograničenje brzine 

(km/h) 
66,4 96,7 135,9 68,2 97,8 132,4 

 
Indikatori ''% prekoračenja za više od 10 km/h i prosečna brzina vozila koja su prekoračila'' motocikala 
ukazuju na ekstremno visoke vrednosti brzine motocikala u Srbiji. U naselju 40,% motociklista tokom dana i 
45% u noćnim uslovima se kreću brzinom većom od 60 km/h, što ukazuje da veličinu problema brzine 
motocikala u Srbiji. Slično tome, prosečna brzina motociklista koji su prekoračili brzinu van naselja iznosi 
oko 97 km/h, dok je na autoputu 130 km/h. Navedeni i ostali indikatori brzine kretanja motocikala prikazani 
su u Tabeli br.4.4. 

Indikatori povezani sa brzinom kretanja mopeda u Srbiji se ne razlikuju značajnije u dnevnim i noćnim 
uslovima. Prosečna brzina mopeda u naselju iznosi 41,8 km/h, a van naselja 43,3 km/h. 85-percentil brzine u 
naselju i van naselja iznosi respektivno 52 km/h, 51 km/h, dok standardno odstupanje iznosi respektivno 
11,2 km/h i 9,2 km/h. Tokom dana 19,1% vozača mopeda prekoračili su brzinu, dok van naselja nisu 
snimljeni mopedisti koji su prekoračili brzinu. Rezultati istraživanja pokazuju da u noćnim uslovima 19,5% 
mopedista u naselju i 1% van naselja upravljaju mopedom iznad dozvoljene brzine. U Tabeli 5 su prikazani 
indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu mopeda u Srbiji.  

Tabela 8.Indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu mopeda, u Srbiji 

 

dan noć 

naselje van naselja naselje van naselja 

Prosečna brzina vozila (km/h) 41,8 43,3 41,6 44,3 

85-ti percentil brzine (km/h) 52,0 51,0 52,0 52,0 

Standardno odstupanje brzine (km/h) 11,2 9,2 11,9 9,4 

% prekoračenja ograničenja brzine 19,1 0,0 19,5 1,0 

% prekoračenja ograničenja brzine za više od 
10 km/h 

6,3 0,0 6,0 0,0 

Prosečna brzina vozila koja su prekoračila 
ograničenje brzine (km/h) 

58,2 0,0 58,6 84,8 

5. DISKUSIJA REZULTATA I ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

Na osnovu analize rezultata istraživanja brzine kretanja putničkih automobila u Srbiji, može se zaključiti da u 
naselju postoji najveći broj vozača putničkih automobila, prekršioca, pri čemu je broj ekstremnih 
prekoračenja najmanji. Sprovedene analize pokazuju da na autoputu i van naselja opada ukupan broj 
prekršioca, ali raste broj prekršioca za više 10 km/h. Takvi rezultati se eventualno mogu objasniti time da na 
autoputu i van naselja češće postoje uslovi za postizanje brzina značajno većih u odnosu na ograničenu 
brzinu.  
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Od broja vozača putničkih automobila koji su prekoračili brzinu u naselju, oko 40% su se kretali brzinom do 
60 km/h. Ostalih oko 20% vozača putničkih automobila koji u naselju prosečno upravljaju vozilom brzinom 
većom od 60 km/h čine izuzetno rizičnu grupu i pretnju za sistem bezbednosti saobraćaja. Prosečna brzina 
prekršioca i 85-percentil brzine pokazuju da na autoputu u Srbiji postoji značajan broj vozača koji upravljaju 
putničkim automobilom ekstremno velikim brzinama. Slično tome, van naselja oko 25% vozača putničkih 
automobila u Srbiji upravlja vozilom brzinom većom od 90 km/h. 

Ako se posmatra brzina kretanja teških teretnih vozila, može se zaključiti da u naselju i van naselja postoje 
značajno veći problemi nepoštovanja ograničenja u odnosu na autoput, a što odgovara tehničkim 
karakteristika teških teretnih vozila. Približno oko 10% vozača teških teretnih vozila van naselja upravlja 
vozilom brzinom većom od dozvoljene i oni predstavljaju najznačajniji problem kada se posmatraju teška  
teretna vozila i njihova brzina. U naselju približno oko 8% vozača teških teretnih vozila upravlja vozilom 
brzinom većom od 60 km/h, što takođe predstavlja značajnu ''pretnju'' za sistem bezbednosti saobraćaja. 

Kada su upitanju vozači autobusa, najveća prekoračenja snimljena su u naselju, gde oko 40% vozača 
autobusa upravlja vozilom brzinom većom od 50 km/h. Nešto značajni problem nepoštovanja brzine vozača 
autobusa uočen je u naselju u noćnim uslovima kada oko 10% vozača prekršioca, upravlja vozilom za 10  
km/h većom od ograničenja. Ostali vozači autobusa-prekršioci se kreću brzinama do     7 km/h iznad 
ograničenja. 

Analizom rezultata istraživanja može se zaključiti da najveća prekoračenja i najveće izmerene brzine čine 
vozači motocikala i oni predstavljaju najrizičniju grupu vozača u Srbiji, ako se posmatra brzina kretanja. 
Naime, prosečno u Srbiji 70% vozača motocikala prekoračuje ograničenu brzinu, od čega čak 40% u naselju i 
45% van naselja to čini za više od 10 km/h. Veličinu problema prekoračenja ograničene brzine motociklista 
potkrepljuje i činjenica da je 85-percentil brzine motocikala u naselju čak 75 km/h, a van naselja 105 km/h u 
dnevnim uslovima, odnosno 78 km/h i 108 km/h u noćnim uslovima respektivno. Navedeni podaci ukazuju 
da potrebu hitnog reagovanja i preduzimanja neophodnih mera koje će biti usmerene ka motociklistima.  
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MODERN TYPES OF ROUNDABOUTS – TRENDS AND FUTURE EXPECTATIONS 

Tomaž Tollazzi1 

Abstract: Over the recent decades, roundabouts have been increasingly used when building new at-grade intersections 
and up-grade junctions all over the world, and also when rebuilding existing intersections. Modern roundabouts exist in 
all European countries and mainly worldwide, so we can say that today modern roundabouts are a world phenomenon.  

No uniform guidelines exist in Europe for the geometric designing of roundabouts as specific circumstances (local 
customs, habits, traffic cultures ...) differ from country to country. Certain solutions that are safe in one country could 
be dangerous in another. Consequently, most countries have their own guidelines for the geometric designs of 
roundabouts that are, as far as possible, adapted to their circumstances in these countries and are therefore more 
acceptable within their surroundings. 

Today, after many years of experience, there are different ideas about the ''ideal roundabout'', with some consensus on 
the crucial effect of rules how to negotiate intersections. There are several different types of roundabouts worldwide 
today, called the alternative types of roundabouts. Some of them are already in frequent use all over the world 
(hamburger, dumb-bell …), and some of them are recent and have only been implemented within certain countries 
(turbo roundabout, dog-bone…) or are still at the development phases (turbo-square, flower, target, with segregated 
left-turn slip lanes…). Both groups typically differ from the "standard" one- or two-lane roundabouts in one or more 
design elements, as their purposes for implementation are also specific. Therefore, it was decided that it would be 
useful to collate, in one article, some of the alternative types that are already in frequent use today in some countries 
and some of them that are ''still coming''. 

1. INTRODUCTION 

Analyse of literature show that "modern roundabouts" exist within all European countries, as well as in 
more than 60 countries elsewhere in the world, so we could say that they are a world phenomenon. Today 
in some European countries instead of the term "modern roundabout" they use "standard roundabout", 
which is understandable as the ''modern'' has already been a long time ''standard'', especially in countries 
within which ''modern roundabouts'' have been implemented over several decades. 

Today, after many years of experience regarding roundabouts, there are still different ideas about the 
''ideal roundabout'' with little consensus about the crucial effects of rules on how to negotiate an 
intersection. It needs to be stressed that the roundabout intersection has been ''at the development phase'' 
since 1902, and this development is still in progress. One of the results of this progress is the several types 
of roundabouts in worldwide usage today, called the "alternative types of roundabouts". Some of them are 
already in frequent use all over the world (hamburger, dumb-bell …), and some of them are recent and have 
only been implemented within certain countries (turbo, dog-bone, compact semi-two-lane circle …) or are 
still at the development phase (turbo-square, flower, target, with segregated left-turn slip-lanes…). 
Alternative types of roundabouts typically differ from "standard" one- or two-lane roundabouts in one or 
more design elements, as their purposes for implementation are also specific. The main reasons for their 
implementation are the particular disadvantages of "standard" one- or two-lane roundabouts regarding 
actual specific circumstances. Usually, these disadvantages are highlighted by low-levels of traffic safety or 
capacities. 

Some of them are presented in more detail in the continuation. However, it needs to be pointed out that 
roundabouts in different countries differ in their layouts. Certain solutions that would be safe in one 
country could be dangerous in another. So, there is no ''only one truth'' in the case of roundabouts. 
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2. ALTERNATIVE TYPES OF ROUNDABOUTS THAT ARE ALREADY IN 
FREQUENT USE 

It can be said that some of the alternative types of roundabouts today are already well-known and are in 
frequent use all over the world. Some of them are roundabouts with transitional central islands 
(’’hamburger’’), and also dumb-bell roundabouts. 

The hamburger roundabout (Fig. 1) is a type of roundabout with a straight-through section of carriageway 
regarding of the major routes. It has a split central island with a splitter island between the two halves of 
the central island. The width of the intermediate splitter island is equal to the width of one heavy vehicle or 
bus (or more, but not less), with an inscribed circular diameter of about 60 m or more. 

 

Fig. 1. Hamburger roundabout; sketch 

It could be constructed as a one- or two-level roundabout. There are few variations of this type of one-level 
solution. One of them, which is in frequent use in the Canary Islands, also includes splitter islands on 
approaches and for right turners (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Hamburger roundabout with splitter islands for right turners; sketch 

The dumb-bell (Fig. 3) is a ''hybrid'' combining the diamond interchange and the roundabout, which makes 
it a very close relative of both, as one is a direct descendant of the other. In short, it combines the capacity 
benefits of a (usually) one-lane roundabout with the smaller footprint and single bridge of a standard 
diamond junction. It can generally handle traffic with fewer approach lanes than other intersection types. 
This type of roundabout reduces construction costs by eliminating the need for a wider bridge (diamond - 
minimum three (usually four lanes), dumb-bell – just two lanes), and less space. As a rule, drivers within a 
’’standard diamond interchange’’ driving at high speeds and accordingly, approaching from ramps might be 
difficult. At a dumb-bell roundabout, speeds are significantly lower, as two roundabouts are a measure for 
traffic calming. A dumb-bell roundabout provides the possibility of completely eliminating the option of 
driving in the wrong direction, using the adequate deflection of a ramp. This configuration also allows for 
easy U-turns. 
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Fig. 3. Dumb-bell roundabout; sketch 

This type of roundabout is very common in different European countries and elsewhere. It seems that the 
more numerous dumb-bell roundabouts are located on the Canary Islands, where virtually all ramp 
intersections are constructed as a dumb-bell roundabout. 

3. RECENT ALTERNATIVE TYPES OF ROUNDABOUTS 

Some of the alternative types of roundabouts are recent and have only been implemented within certain 
countries. These are e.g. turbo roundabout, dog-bone, and compact semi-two-lane roundabout. 

There is no doubt that dr. Lambertus Fortuijn, a researcher from the University of Delft, the Netherlands, is 
the ’’father’’ of the turbo roundabout (Fig. 4). And there is also no doubt that this type of roundabout has 
been a more popular alternative type of roundabout over the last decade all over Europe. It seems the 
turbo roundabout is a kind of ’’fashion’’ nowadays. 

The first turbo roundabouts were installed at the end of the 90’s in The Netherlands; by the end of 2007 
there were seventy turbo roundabouts [2], whilst at the end of 2013 there were more than two hundred 
turbo roundabouts in the Netherlands [3]. The idea was very rapidly (just over a few years) transposed into 
several European countries such as Slovenia [4] (Fig. 5), Germany [5], Denmark, and Czech Republic [6], as 
also Hungary, the FYR of Macedonia and also into the USA. According to a web page of Dirk de Baan, at the 
moment there are 320 turbo-roundabouts all over the world. 

 

Fig. 4. Typical layout of turbo roundabout [1] 

Experience provide good insight into the effects on road safety, capacity, and experience by road users in 
some countries but also less satisfactory experience in other countries, because of the already known 
reason: Road marking (without divided curbs) does not prevent the change of traffic lanes at the turbo 
roundabout! 
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It seems that today two groups of countries exist that have turbo roundabouts: countries having turbo-
roundabouts with (The Netherlands, Slovenia, Hungary, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia), 
and without divided curbs - with only road markings (Germany, Denmark, Czech Republic, and USA).  

 

Fig. 5. Typical Slovenian turbo-roundabout (with divided curbs) 

The dog-bone roundabout (Fig. 6) (due to its aerial resemblance to a toy dog bone), reputedly invented in 
The Netherlands, is a variation of the dumb-bell roundabout. The dog-bone is, like a dumb-bell, also a 
''hybrid'' combining the diamond interchange and the roundabout. Dog-bone occurs when the roundabouts 
do not form a complete circle but instead have a "raindrop" or "teardrop" shape. These two roundabouts 
are fused together, forming a single "squashed" roundabout. The interior of the roundabout is closed, and 
parallel roadways are used between the ramp terminals. At a dog-bone roundabout speeds are significantly 
lower than at the standard diamond interchange, as two roundabouts are a measure for traffic calming. At 
a ’’standard diamond interchange’’ drivers might make a mistake and turn towards the wrong direction at 
the ramp, and at a dog-bone roundabout, such an option is significantly lower. 

 

Fig. 6. Dog-bone roundabout; sketch 

This configuration reduces conflicts between vehicles entering the dog-bone roundabouts from the ramps, 
increasing the roundabouts' capacities, and reducing queuing and delays, compared with the dumb-bell 
roundabout. A dog-bone roundabout, like the dumb-bell, even provides the possibility for completely 
eliminating the option of driving in the wrong direction, using adequate deflection of a ramp. A dog-bone 
roundabout can generally handle traffic with fewer approach lanes than other intersection types. Direct U-
turns are impossible, although movement can be made by circulating around both roundabouts. This type 
of roundabout is slightly more expensive than the dumb-bell roundabout because three lanes (instead of 
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two lanes in the case of the dumb-bell) on a bridge, but still cheaper than the diamond interchange. It could 
be constructed by two ’’standard’’ one-lane roundabouts or by two turbo-roundabouts. This type of 
roundabout has started to be very common in different European countries, especially in The Netherlands 
and the United Kingdom, and the idea is very rapidly transposing also into other European countries. 

As is stated by Brilon [5], the compact semi-two-lane roundabout (Fig. 7) is already the state-of-the-art 
solution in Germany, but it seems to be only there. The design of compact semi-two-lane roundabouts is 
similar to the concept of single-lane roundabouts. The main difference is the width of the circular lane. It is 
wide enough for passenger cars to drive side by side, if required. However, the circle lane has no lane 
marking. Large trucks and busses are forced to use the whole width of the circulatory roadway when 
making their way through the intersection [4]. Their outer diameter is from 40 to 60 m, circulatory 
carriageway width is from 8 to 10 m (and is without lane marking - to prevent drivers from overtaking), and 
it could be one- or two-lane entries, according to traffic volumes. 

As reported by Brilon [5], this type of design does not aim for the avoidance of vehicle path overlap. 
Different from the US approach, there is not the concept of the natural ”trajectory” of vehicles within the 
German sophistication. The basic consideration is: The geometry of the roadway must provide space for all 
vehicles to drive through the intersection! If however, several vehicles compete for space then the drivers 
must take care of each other. Thus, at a compact two-lane roundabout a large vehicle can claim the whole 
width of the circular roadway. Car drivers must avoid interfering with them. Also the parallel driving of cars 
is unusual. The wider space, however, allows for some kind of staggered driving. This style of design is 
aiming for an improved safety since it requires lower speeds as well as mutual attention and care of users 
[5]. 

 

Fig. 7. Typical German compact semi-two-lane roundabout; Oberhausen (source: Werner Brilon) 

4. ALTERNATIVE TYPES OF ROUNDABOUTS AT DEVELOPMENT PHASES 

As mentioned before, the roundabout intersection has been ''at the development phase'' since 1902, and 
this development is still in progress. 

Today, after many years of experience, there are different ideas about the ''ideal roundabout'', with only 
slight consensus on the crucial effects on the rules of how to negotiate an intersection. The development of 
design rules and advice from an extensive body of research should allow civil and traffic engineers to 
produce more effective forms of roundabout. 

Some of them that are at the development phase at the moment are: turbo-square, flower-roundabout, 
target-roundabout, and a roundabout with segregated left-turn slip-lanes (’’four bridges roundabout’’). 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
76 

 

In 2000, the Province of Zuid-Holland introduced the signalized multi-lane ’’turbo-square’’ (in original 
’’turbo-plein’’) as a new intersection layout and has installed two of them [7] near Delft. The turbo-square 
(Fig. 8) is an at-level intersection solution with a large traffic throughput capacity, based on the principle of 
a turbo roundabout with signalized traffic control. The idea is that it fulfils the pre-conditions of a 
roundabout, namely the approach lanes are radially connected (this reduces the entering speed) and the 
traffic on the square has the right of way. Besides, at a turbo-square there is sufficient space at the 
roundabout segments to buffer the left-turning and through-going traffic [8]. 

 

Fig. 8. Turbo-square [8] 

The three alternative types of roundabouts in the continuation of this article were invented at the Centre 
for Road Infrastructure at the Faculty of Civil Engineering, University of Maribor, and are still at the 
development phase. 

A roundabout with ”depressed” lanes for right turning (slip-lanes) - in short a ”flower roundabout” [9] was 
invented as a solution for achieving a high level of traffic safety on existing, less safe two-lane roundabouts. 
Therefore, bypasses (slip-lanes) are not a novelty; they are in frequent use all over the world. What is 
indicated as a novelty is that it is possible to adjust the existing ’’standard’’ (less safe) two-lane roundabout 
into a (safer) flower roundabout without any moving of the outer road curbs. One of the basic 
characteristics of the flower roundabout is the same as for the turbo roundabout – physically separated 
traffic lanes within the circulatory carriageway. This means that the inner circulatory carriageway is only 
used by vehicles that drive straight through the roundabout (180°), turn for three quarters of a circle (270°) 
or turn semi-circular (360°). By physically separating the right turning traffic flow, we get a one-lane 
roundabout where (unlike in the turbo roundabout) there are no crossing conflict points; however, there 
are also no weaving conflict points. They transfer from the circulatory carriageway (on the curve) to the 
road section before the roundabout (usually a straight line), which is a safer solution.  

 

Fig. 9. Typical layout of a flower roundabout; sketch 
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The "target roundabout" [10] is designed as a two one-lane roundabout with different outer diameters, 
located on dual levels (Fig. 10), and all right-hand turners on both roundabouts have their own, separate 
right-hand turn bypass lanes. 

 

Fig. 10. Typical layout of a target-roundabout; sketch 

Dual one lane roundabouts on two levels allow for driving from all directions to all directions, and this 
roundabout type also "forgives errors": if a driver mistakenly stays in the left-hand lane at the entrance, as 
it is still possible to turn right at the next exit (different to the turbo roundabout). By physically separating 
the right-hand turning traffic flow, a one-lane roundabout is obtained, where (unlike in the case of the 
turbo roundabout) there are no crossing conflict spots; however (unlike in the case of the normal two-lane 
roundabout), there are also no weaving conflict spots. Any possible weaving conflict spots when 
transferring from the circulatory carriageway onto the road section are before the roundabout (as in the 
case of the turbo and flower roundabouts), which is a safer solution from the traffic-safety point of view. 
The target roundabout is useful in suburban areas, where we have plenty of space, and two - level 
interchanges ("diamond", "diverging diamond", "cloverleaf" interchange, dog-bone and dumb-bell) are 
possible solutions. However, this solution is also acceptable in urban areas because of its low dimensions. 

A roundabout with segregated left-turn slip-lanes on the major roads – the ’’four bridges roundabout’’ (Fig. 
11) is designed as a one large one-lane roundabout on one level, and both left-hand turners on the major 
roads have their own, separate left-hand turn bypass lanes, located on another, lower level. Left-hand 
turners are located as on standard intersection – at the left lane on the approach. 

By physically separating the left-hand turning traffic flow on the major road, we get a one-lane roundabout, 
where (unlike at the turbo roundabout) there are no crossing conflict spots; however (unlike at the 
”standard” two-lane roundabout) there are also no weaving conflict points. On the four bridges roundabout 
there are just 6 merging, and 6 diverging conflict spots. 

 

Fig. 11. Roundabout with segregated left-turn slip-lanes on the major road – ’’four bridges roundabout’’; 
sketch 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
78 

 

5. CONCLUSION 

In many European countries (Germany, The Netherlands, France, Switzerland, Slovenia ...), and especially in 
Great Britain, research into the various aspects and various types of roundabouts as useful types of road 
junctions has spanned many decades. During this long period the numbers of vehicles, their sizes and 
speeds and in particular their acceleration capabilities, have radically changed. The same situation also 
exists regarding drivers’ experiences and their expectations of the highway infrastructure. Also, with 
increased traffic there may be more concern about matters of public safety and liability. These changes 
have had a strong influence on the evolution of modern roundabouts, especially over the last two decades. 
There is now a good level of understanding regarding the requirements for capacity and safety at 
roundabouts. The major elements of predictive design geometry have been dealt with by research into 
empirical formulae, micro simulations, and by some case studies (pilot projects) in real life, and these have 
been further developed and refined over the last two decades.  

In Europe (the same applies for the rest of the world), different countries are at different stages of 
development concerning roundabouts. If we disregard the UK (which has always traditionally been at the 
top), over the past two decades there has been intensive roundabout developments in some other 
European countries (Austria, Slovenia, Croatia, Czech Republic, the Former Yugoslav Republic of Macedonia 
…) besides France, Netherlands and Germany. At the moment there is an intensive roundabout 
development in Italy and Lithuania as well. As mentioned before different countries are at different stages 
of roundabouts’ development. But, this is perfectly in order because roundabouts in each country develop 
according what is acceptable for their own particular environments – end users. However, it can be noticed 
that the biggest progress in the field of roundabout developments has been in the USA. A European 
observer might think that roundabouts in the USA have simply ”exploded” lately. 

At the moment, several research aspects are running on the development on different layouts of 
roundabouts for different circumstances or problems. The benefits of maximum success from research can 
possibly be estimated, but it should be obvious that any expectation of future benefits from a particular 
item of research, as sometimes implied in funding requirements, cannot be guaranteed.  

Disappointing results must sometimes be expected and negative results also have value! 
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TRAFFIC CALMING MEASURES INSIDE SETTLEMENTS: SLOVENIAN 
EXPERIENCES 

Marko Renčelj1 

Abstract: Traffic calming began simultaneously in Europe and Australia when efforts were made to change driver's 
behaviour to make streets safer for children, pedestrians and cyclists. In The Netherlands traffic calming was 
"developed by urban planners and traffic engineers who realized that the well-being of people was influenced not only 
by housing but also by the surrounding streets. It was not enough to improve housing without making the roads more 
congenial places." 

Today it is already common knowledge that traffic calming is a "combination of mainly physical measures that reduce 

the negative effects of motor vehicle use, alter drivers behaviour and improve conditions for non-motorized street 
users." 

Main goals of traffic calming could be defined as: 

- increasing the quality of life, 

- incorporating the preferences and requirements of the people using the area (e.g. working, playing, residing) 
along the street(s) or at intersection(s), 

- creating safe and attractive streets, 

- helping to reduce the negative effects of motor vehicles on the environment (e.g. pollution, sprawl), and  

- promoting pedestrian, cycle and transit use. 

Traffic calming measures (all kind of devices, applications etc.) are becoming more frequent in Slovenia as well, 
especially in the last twenty years. Our Law about public roads define measures and devices for traffic calming. 
According to the Law traffic calming devices are physical, lighting or others devices and obstructions that: 

- physically prevent the participants in road traffic to drive with inappropriate speed and 

- warn the participants in road traffic to speed limit on dangerous sections of road. 

Physical obstructions could be set down (only) on regional state roads and local roads inside the settlement / city. 
Before schools, kindergartens and other objects, along which the speed is limited (due to traffic safety of all 
participants), usage of physical traffic calming devices is obligatory. 

In the article we will present Slovenian experiences with traffic calming devices in Slovenian settlements. Analysis will 
be focused on traffic calming devices (a) at the beginning of the settlement, (b) on the road sections inside settlement 
and (c) at the intersections inside settlement. 

Key words: traffic safety, traffic calming, traffic calming measures 

1. INTRODUCTION 

Traffic calming generally represents a combination of different measures which reduce negative influence 
of motorised traffic, change style of behaviour motor vehicles drivers and improve traffic conditions for 
non-motorised traffic users. Main goal of traffic calming should be improvement of traffic safety for 
pedestrians and cyclist without severely limiting vehicles travel or significantly effecting emergency 
vehicles. Purpose of traffic calming is not to block vehicle traffic, but to slow it down. 

It is especially in the last twenty years that traffic calming measures (all kind of devices, applications etc.) 
are also more and more frequent in Slovenia. The Slovenian act about public roads defines measures and 
devices for traffic calming. According to our law the traffic calming devices are physical, light or other 

                                                           
1 University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Smetanova 17, SI-2000 Maribor, Slovenia, e-mail: 

marko.rencelj@um.si, tel.:+386 2 229 43 72, fax: +386 2 25 24 179 

mailto:marko.rencelj@um.si


III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
80 

 

devices and obstructions that physically prevent the participants in road traffic to drive with inappropriate 
speed or they warn them to limit the speed on dangerous road sections. 

Physical obstructions in Slovenia could (only) be set down on regional national roads and community (local) 
roads inside the settlement/city. Usage of physical traffic calming devices is obligatory near schools, 
kindergartens and other objects, along which the speed is limited (due to traffic safety for all participants). 

One of the main goals of installing traffic calming measures – especially the physical ones – is to reduce 
speed of motor vehicles. With lower vehicles speed we normally achieve traffic accident reduction; the 
number of traffic accidents and their consequences, especially when a vehicle/pedestrian (cyclist) is 
involved, lowers. 

According to NTF - The Swedish National Society for Road Safety policy [1] we could say, that if the average 
speed on a road is changed by x per cent, the number of accidents changes by twice x per cent, the number 
of injured by three times x per cent and the number of people killed by four times x per cent. Therefore, if 
we reduce the average speed for 10%, we could say that we will have 20% less traffic accidents in which 
there will be 30% less injured people and 40% less death casualties. 

Similarly, we could say also for traffic calming measures: as much as we reduce the speed of the motor 
vehicles as better results we could get from the traffic safety point of view. But this does not work always 
and everywhere, there could be some exceptions as well. 

2. TRAFFIC CALMING DEVICES AND MEASURES AT THE BEGINNING OF 
THE SETTLEMENTS 

2.1. "Optical breaks, optical obstacles" (rumble strips) 

Optical breaks (Fig. 1) or optical obstacles (in some countries they called them "rumble strips" [2]) are the 
so-called "mild" measures (slightly raised strips of different colored surfacing (normally white) set across 
the width of the driving lane). The appearance and feel of the strips is intended to cause drivers to reduce 
their speed. Normally they are used before areas with speed limits (for example, at the beginning of the 
settlements) and are laying in non-equal distances perpendicular to the driving direction. They are normally 
forty centimeters wide. 

 

Fig. 1. Optical breaks (rumble strips) before intersection (Murska Sobota) 

2.2. Central islands ("midblocks medians") 

One of the traffic calming measures are also raised traffic islands which are located along the centerline of 
road or street (Fig. 2). They could be combined with lane narrowing. Center islands are sometimes called 
midblock medians, median slow points or median chokers. Center islands on the roads and in the streets of 
cities (settlements etc.) are often likable landscaped. They provide visual amenity and also neighborhood 
identity. As one of the important traffic calming measures center islands could also help to make our roads 
and streets more "pedestrian friendly"; they work very well when they are combined with crosswalks 
(center island represents a mid-point refuge for pedestrian crossings). Like I already mentioned before, 
center islands could be also used on wide streets to narrow travel lines. In Slovenian roads and streets 
center islands as traffic calming measure are used above all: 
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- at the beginning of cities and settlements; the drivers are warned that they should reduce their 
speed to the limited value; 

- at cities/settlements; pedestrian protection at crosswalks prevents prohibited vehicle maneuver, etc. 

 

Fig. 2. Central island (Cerklje ob Krki) 

The advantage of central islands is that if they are well designed such a center island narrowing increases 
pedestrian safety. They can also have positive aesthetic value and they reduce traffic volumes. The 
disadvantage is that the speed-reduction effect is somewhat limited and they may require elimination of 
some on-street parking. There has also been some specific research about central islands as traffic calming 
measures in Slovenia [3, 4]. 

3. TRAFFIC CALMING DEVICES AND MEASURES ON THE ROAD SECTIONS 
INSIDE SETTLEMENT 

Traffic calming measures on road sections are widely used in Slovenia. Mostly traffic calming measures 
represent speed humps (different shapes, sizes), speed tables, roadway narrowing, central islands, 
deviation of road axe etc. 

3.1. Speed humps ("speed bumps") 

Speed humps (some call them also "speed bumps", Fig. 3) are round raised areas placed across the 
roadway. The profile of a speed hump can be circular, parabolic, or sinusoidal. Speed humps are good for 
locations where very low speed is desired and reasonable, and noise and fumes are not of a major concern 
[5]. 

The advantages of speed humps are that they are relatively inexpensive and easy for bicycles to cross if 
designed appropriately and they are very effective in slowing travel speed. They have several disadvantages 
as well: they cause a "rough ride" for all drivers, they force large vehicles, such as emergency vehicles and 
those with rigid suspensions, to travel at slower speed, they may increase noise and air pollution and they 
have questionable aesthetics. 

 

Fig. 3. Speed humps (Izola) 
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3.2. Trapezoidal humps, speed platforms (“speed tables") 

Trapezoidal humps (Fig. 4) are flat-topped speed humps that are often constructed with brick / stone or 
other textured materials on the flat section. Speed tables are usually long enough for placing the entire 
pedestrian crossing. Their long flat fields give speed tables higher design speed than speed humps. Speed 
tables are also good for locations where low speed is desired but a somewhat smooth ride is needed [5]. 

 

Fig. 4. Speed platform (Rače) 

The advantages of speed platforms are: they are smoother than speed humps and very effective in speed 
reduction. But they have questionable aesthetics, especially if no textured materials are used, textured 
materials can be expensive and trapezoidal humps may increase noise and air pollution [5]. 

3.3. Roadway narrowing 

One of the traffic calming measure, which is not widely spread on Slovenian roads is roadway narrowing 
(Fig. 5). Roadway narrowing could be done from one side or from the both side of the road. 

 

Fig. 5. Roadway narrowing (Maribor) 

4. TRAFFIC CALMING DEVICES AND MEASURES AT THE INTERSECTIONS 
INSIDE SETTLEMENT 

Traffic calming measures could be used also at level non-signalised intersections. Despite the fact that we 
already have some experiences with that kind of traffic calming measures we must admit, that those 
measures are not widely known. 

4.1. Raised intersections 

Raised intersections (Fig. 6) are flat raised areas covering the entire intersection, with ramps on all 
approaches and often with brick or other textured materials on the flat section. They are usually raised to 
the level of the sidewalk. By modifying the level of the intersection the crosswalks are more readily 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
83 

 

perceived by motorists to be "pedestrian territory". Raised intersections are good for areas where other 
traffic calming measures would be unacceptable [5]. 

 

Fig. 6. Raised intersection (Maribor) 

The advantages of raised intersections are: they improve safety for pedestrians and vehicles, they can have 
positive aesthetic value and they can calm two streets at the same time. On the other hand they tend to be 
expensive, depending on the materials used, and they are less effective in reducing speed [5]. 

4.2. Small roundabouts (one-lane roundabouts, mini roundabouts) 

Small roundabouts (one-lane roundabouts (Fig. 7) or mini roundabouts (Fig. 8)) are usually located in areas 
with a "history of accidents", in intersections where queues need to be minimized and in intersections with 
irregular approach geometry, where there is a high proportion of U-turns, and also on locations with 
abundant right-of-way. 

 

Fig. 7. One-lane roundabout (Maribor) 

Roundabouts can moderate traffic speed on an arterial, they are generally aesthetically pleasing, they 
enhance safety compared to traffic signals, they can minimize queuing at the approaches to the intersection 
and they are less expensive to operate with than traffic signals. These are the advantages of roundabouts 
but on the other hand they may be difficult for large vehicles, they must be designed so that the circulating 
lane does not encroach on the crosswalks and they may require the elimination of some on-street parking 
[5].  

 

Fig. 8. Mini roundabout (Sl. Bistrica) 
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5. EFFECTIVENESS OF TRAFFIC CALMING MEASURES IN SLOVENIA 

In the past we already observed effectiveness of traffic calming measures on Slovenian roads. For example, 
in year 2005 we collaborate at research on national level [6]. We could point out effect of different traffic 
calming measures on driving speeds (results were already published [7]). One of the aims of the already 
mentioned research [6], which was done in Slovenia (from 2003 to 2005), was also to define real effect of 
speed reduction on different types of traffic calming measures across Slovenia. In research we selected 32 
"typical" locations in Slovenia, where six different types of traffic calming measures appear. The main aim of 
this part of the research was to establish the effectiveness of different types of traffic calming measures. 
For this purpose hidden speed measurements with laser measurement instrument Riegl LR90-235/P were 
used (Fig. 9). At that time we also performed measurements of some other dimensions (e.g. precise 
dimensions of traffic calming device, dimensions of road elements and its surroundings, traffic counting, a 
questionnaire etc.). In the Table 1 we present main findings from our research. 

 

Fig. 9. Laser measurement instrument Riegl LR90-235/P 

Table 1: Results of hidden speed measurement at different types of traffic calming measures 

Type of traffic calming 
measure 

Speed 
humps 

Speed 
platforms 

Raised 
intersections 

Optical 
breaks 

Central 
islands 

One-lane 
roundabouts 

Number of observed 
locations 

3 5 4 6 5 3 

Number of 
measurements 

166 344 352 516 446 367 

Vmax [km/h] 35–39 28–44 29–43 59–93 61–96 45–50 

Vaver [km/h] 16,8–24,5 15–22 16,2–22 
42,5 – 
60,6 

43,7–66,1 24–26,9 

V85 [km/h] 21–30,5 18,5–25,1 20,4–27,5 50,4–70,7 51,1–81,8 31,8–34,4 

V85 aver [km/h] 27,03 22,6 23,4 58,43 60,9 32,77 

6. CONCLUSION 

In Slovenia we still have problems with speeding inside urban areas (settlements, cities). According to that 
there are still locations on our roads, where we need to reduce speeds of motor vehicles with physical 
measures. Based on foreign experience (Netherlands, Germany, Austria), we began to install traffic calming 
measures, especially over last 20 years. Over those years, we have found that identical measures may not 
have the same results - due to different mind-sets in different countries. 

In the article are presented - most common - traffic calming measures, which we use in Slovenia at (a) 
beginning of the settlements, (b) at the road sections inside settlements and (c) at the intersections inside 
settlements. 
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БРИГА О ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 
ПРОПУСТИ СА СУДСКОГ АСПЕКТА  

ROADS CARE IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA AND COURT OMISSIONS  

Весна Стевановић1 

Резиме: Органи јединица локалне самоуправе, поред осталих надлежности на плану безбедности саобраћаја, 
надлежни су и за путеве. Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске садржи посебно 
поглавље које је посвећено путевима. Сматрамо да је велики број саобраћајних незгода са различитим 
последицама, па и најтежим, последица  пропуста на страни пута.  

Међутим, у судској пракси, ретке су ситуације да је јасно утврђен допринос пута, односно пропуст правног 
субјекта надлежног за одржавање путева, као узрок настанка саобраћајне незгоде. У овом раду представили смо 
конкретан случај у коме је због пропуста органа локалне самоуправе  - управљача путева дошло до саобраћајне 
незгоде.    

Кључне речи: путеви, локална заједница, саобраћајна незгода, одговорност 

1. УВОД 

Сведоци смо тога да у пракси скоро нико не указује на допринос пута, као могућег узрочника 
саобраћајне незгоде. Најчешће се, као узроци саобраћајних незгода, не само у Републици Србији 
него и у Републици Српској, помињу неприлагођена брзина условима пута, вожња под дејством 
алкохола, непоштовања саобраћајних прописа у погледу скретања, окретања и кретања, недржања 
одстојања и слично.  

Основни пропис о безбедности саобраћаја у Босни и Херцеговини који се односи на све делове БиХ - 
Закон о основама система безбедности саобраћаја у основним одредбама  указује на значај 
правилног одржавања путева (чл.4.) 2. У одредбама Закона о безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске (даље: ЗБС РС)3 једно поглавље посвећено је путевима. Осим у важећим 
прописима, о доприносу пута, односно о пропустима управљача путева који су од значаја за настанак 
саобраћајне незгоде скоро да нико не говори ни у судској пракси. Ипак, евидентно је да ти пропусти 
постоје, како у Републици Србији тако и у Републици Српској. Путеви у Републици Србији нису 
најбољи и најбезбеднији, већ су,  нажалост, према критеријумима Светске банке тек на 134. месту по 
квалитету и вредности на планети4. 

Судска пракса Републике Србије, али и осталих држава бивших република СФРЈ, показује да се након 
саобраћајне незгоде скоро по правилу кривични поступак покреће само и искључиво против возача. У 
домаћој судској пракси забележени су само појединачни случајеви да је као последица саобраћајне 
незгоде покренут кривични поступак против пешака, односно одговорног лица управљача путева или 
из предузећа надлежног за одржавање путева у Републици Србији. Још ређи су случајеви да такви 
поступци резултирају доношењем осуђујућих пресуда. 

У овом раду смо укратко указали на одредбе Кривичног закона и Закона о безбједности саобраћаја 
Републике Српске које се односе на одговорност управљача путева односно одговорних лица 

                                                           
1  Весна Стевановић, судија Апелационог суда у Нишу, Србија, e-mail: glosarijum@glosarijum.com 
2  Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине („Сл.гласник БиХ“бр.6/2006 

ступио на снагу 8.2.2006, примењује се од 8.8.2006.)  
3  Закон о безбједности саобраћаја („Сл.гласник РСрпске“бр.63/2011 од 21.06.2011.године, ступио на снагу 

29.6.2011. осим одредаба чл.29.ст.1.и чл.30.ст.1.и 4. који су ступили на снагу 1.7.2012.).  
4   http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/258112, преузето  6.6.2011. – Наши путеви најгори у региону  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/258112
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управљача путева у Републици Српској и дали паралелу са важећим прописима из законодавства 
Републике Србије. Такође, указали смо на поједине случајеве из судске праксе. 

2. ЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ 

Једно од кривичних дела у Кривичном закону Републике Српске (даље: КЗ РС) 1 у групи која се односи 
на кривична дела против безбедности јавног саобраћаја је и кривично дело несавјесно вршење 
надзора над јавним саобраћајем (чл.413.КЗ РС). Према законским одредбама ово  кривично дело 
односи се на све врсте саобраћаја, осим на ваздушни.   

Ретки су примери, у судској пракси Републике Српске, да се кривични поступак покрене против 
учиниоца због извршења кривичног дела несавјесног вршења надзора над јавним саобраћајем, иако 
резултати вештачења узрока саобраћајних незгода (нарочито у вези са кривичним делима 
Угрожавања јавног саобраћаја односно Угрожавање посебних видова саобраћаја из члана 410. и 
411.КЗ РС) упућују на закључак да постоји пропуст за настанак саобраћајне незгоде не само на страни 
возача него и на страни других учесника у саобраћају, као и лица задужених да одржавају 
саобраћајнице. У вези са тим, иста је ситуација у кривично судској пракси Републике Србије када је у 
питању кривично дело несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем прописано у Кривичном 
законику Републике Србије (чл.293 КЗ) 2. 

Сматрамо да се ово кривично дело и у Републици Српској, као и у Републици Србији, одликује 
великом тамном бројком, нарочито у вези са радом на одржавању саобраћајница. Чињеница је да је 
основни разлог за то недостатак материјалних средстава, што објективно утиче на квалитет 
одржавања саобраћајница и објеката на њима, тако да су службе одржавања принуђене да послове 
одржавања обављају површно. По правилу, изостаје утврђивање одговорности оног лица које би 
могло да одговара за несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем.  

Наравно, ова констатација се односи на период пре великих поплава у мају 2014. године, које су 
погодиле како Републику Србију тако и Републику Српску, у којим поплавама је значајно оштећена 
путна инфраструктура. 

Битна обележја бића овог кривичног дела су: радња извршења, последица, нарочито својство 
извршиоца, а субјективно обележје је одговарајући степен кривице: умишљај или нехат, јер је у ставу 
3. предвиђен и нехатни облик дела. 

За разлику од КЗ Републике Србије, где се као извршилац овог кривичног дела појављује службено 
или одговорно лице, према одредбама Кривичног закона Републике Српске извршилац овог 
кривичног дела може бити само одговорно лице коме је поверено вршење надзора, који  појам се 
процењује према члану 147 тачка 4 КЗ РС.  

Као извршиоци ових кривичних дела у судској пракси преовлађују различите категорије одговорних 
лица. Када је у питању одговорно лице као извршилац, разлика је само у природи обавеза према 
којима одговорно лице несавесно поступа у ова два облика несавесног поступања. 

Наведено кривично дело има два облика, али је само први од значаја за предмет овог рада. Радња 
извршења тог облика дела (из ст.1) састоји се у несавесном вршењу надзора над јавним саобраћајем 
у различитим појавним облицима: у односу на стање и одржавање саобраћајница и објеката на 
њима.  

Радња извршења је бланкетног карактера јер се дужност вршења надзора и садржина те дужности 
као и одговорна лица предвиђају одговарајућим прописима јавног саобраћаја (подзаконски и 
интерни прописи). Стога ће се својства одговорног лица, њихова овлашћења у погледу надзора и 
пропусти да их врше утврђивати у сваком конкретном случају. Ово кривично дело може се учинити 
нечињењем или чињењем, а кривично гоњење се предузима искључиво по  службeној дужности. 

Последица тог кривичног дела је конкретна опасност по живот или тело људи или имовину већег 
обима, а дело  се може извршити са умишљајем или из нехата.  

                                                           
1  Кривични закон,(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/03,108/04, 37/06,70/06, 73/10,1/12,67/13)  
2  Кривични законик, „Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/12, 104/13  
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ЗБС РС у глави 3  – Путеви (члан 25 - 33.) прописује поред осталог да: 

- Путеви, као инфраструктура на којој се одвија саобраћај, морају се пројектовати, изграђивати, 
опремати и одржавати тако да одговарају својој намјени и захтјевима безбједности 
саобраћаја, а у складу са законом и подзаконским актима донесеним од стране надлежних 
органа (чл.25.ст.1.) 

- У циљу побољшања услова за безбједно одвијање саобраћаја успоставља се си стем обавезне 
независне ревизије пројеката са аспекта безбједности саобраћаја (у даљем тексту: РСА) и 
систем обавезне независне провјере постојећих јавних путе ва са аспекта безбједности 
саобраћаја (у даљем тексту: РСИ) (чл.28.), а у одредбама члана 29. – 31. ЗБС се то детаљније 
разрађује. 

- Субјекат надлежан за управљање путевима дужан је да прати стање безбједности саобраћаја 
на путу, те врши стручне анализе опасних мјеста на путу и предузима мјере за отклањање 
опасних мјеста у складу са извршеном стручном анализом и појединачним пројектом. 
(чл.32.ст.1.) 

- У случају саобраћајне незгоде са погинулим лицима Агенција формира независни стручни тим, 
који у року од пет дана од дана када се саобраћајна незгода дого дила излази на лице мјеста 
како би сагледао околности и могуће узроке настанка саобраћајне незгоде, те предложити 
евентуалне мјере. (чл.33.ст.1.) 

- Стручни тим из става 1. овог члана дужан је да сачини ивјештај о саобраћајној незгоди која за 
последицу има погинуло лице, у року од 15 дана од дана формирања струног тима. (чл.33.ст.2.) 

Наведене законске одредбе имају сличности са одредбама главе 8 (Путеви) Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима Републике Србије (даље: ЗБС)1. У Републици Србији одредбе које се односе 
на обавезе управљача пута за сада су на жалост само мртво слово на папиру, јер до сада поменуте 
одредбе нису нашле своју примену у пракси ни после скоро пет година од почетка примене ЗБС. 
Разлог за то, према изјавама представника управљача путева, је непостојање одговарајућих 
подзаконских прописа за примену ових и осталих одредаба из члана 156. ЗКП-а.  

Радна група формирана од стране министра саобраћаја за измену ЗБС у том погледу је припремила 
одговарајуће измене и допуне како би коначно почела у потпуности примена ових одредаба. У том 
погледу надамо се да је ситуација у Републици Српској боља. 

3. СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ  

Званични подаци показују да према структури саобраћајних незгода и броју настрадалих лица у 
Републици Српској од 2007 године постоји тенденција смањења броја саобраћајних незгода, са 
изузетком 2013 године, када је дошло до незнатног повећања тог броја, док у погледу броја 
настрадалих постоје разлике у посматраном периоду јер се у погледу броја погинулих уочавају 
неравномерности а у погледу тешко повређених лица у саобраћајним незгодама је присутан 
константан пад2.  

Званични подаци у Републици Србији показују да је на годишњем нивоу број осуда за кривична дела 
из групе против безбедности јавног саобраћаја већ дуже од 10 година на другом месту у односу на 
све групе кривичних дела у КЗ. Међутим, у оквиру те групе доминантна су кривична дела угрожавања 
јавног собраћаја – у основном или квалификованом облику као и кривично дело угрожавање 
саобраћаја опасном радњом и опасним средством 3.  

Осуде за остала кривична дела из ове групе су занемарљиве, на једноцифреном нивоу годишње. То 
се односи и на осуде за кривична дела несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем. 

                                                           
1  Закон о безбедности саобраћаја (“Сл.гласник РС”бр.41/09 од 02.06.2009.године, ступио на снагу 2009.године, 

почео са применом 11.12.2009.године, 53/10,101/11,32/13 и 55/14).  
2  Агенција за безбедност саобраћаја Републике Српске, Структура саобраћајних незгода и настрадалих лица 

2002-2013, http://аbsrs.org/приступљено 6.9.2014.  
3  Саопштење Републичког завода за статистику број 199 од 15.7.2013. – Статистика правосуђа : Пунолетни 

учиниоци кривичних дела у Републици Србији,2012.  
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4. АНАЛИЗА КОНКРЕТНОГ СЛУЧАЈА 

У конкретном случају оптуженом возачу је стављено на терет да је дан управљао службеним возилом 
„пинцгауер“ у правцу безбедносног пункта жандармерије у супротно одредби чл.41 ЗООБС-а јер се 
као возач није кретао на довољној удаљености од десне ивице коловоза, већ ближе десној ивици 
коловоза у односу на трагове других возила, као последњи у колони, те наишао на растресити 
материјал и упао испод нивоа коловоза при чему су поједини оштећени у том возилу с.Т., С.Н. и Н.Л. 
задобили тешке телесне повреде (подаци из списа предмета Основног суда у Врању К.бр.556/12 и 
пресуде под тим бројем од 30.10.2012.) 

Покренути кривични поступак, односно оптужење у вези са овом  саобраћајном незгодом је типичан 
пример  размишљања службених лица – полиције и јавног тужилаштва, да је возач увек одговоран 
односно да мора да буде одговоран за насталу саобраћајну незгоду. 

Анализирајмо релевантне аспекате: 

- Рад службених лица у вези са конкретном саобраћајном незгодом,  

- Проузроковање додатних трошкова суду инсистирањем на допунском вештачењу од стране 
вештака саобраћајне струке, после првог вештачења сачињеног од стране истог вештака 
појединца. 

Анализираћемо поједине аспекте овог предмета  на  које смо указали: 

- Када је у питању рад службених лица критичном приликом, исти се односи на раднике 
надлежног предузећа за путеве са подручја локалне самоуправе који су насипали тај локални 
пут тако што се са десне стране пута гледано из правца кретања возила којим је управљао 
окривљени налазила наслагана земља од багера, која није била у довољној мери набијена, те 
је на путу под великим успоном услед кише дошло до појаве „вододерина“ које нису могле да 
се уоче и није била видљива разлика у конфигурацији терена, због чега је дошло до пропадања 
земље прво испод предњег десног точка возила. 

- Сви саслушани сведоци – оштећени који су се налазили у возилу којим је управљао окривљени 
су посведочили да се је окривљени кретао по траговима од претходних возила при чему се је 
оштећени Н.Л. изјаснио и о томе да на том делу пута постоји само један траг од левих и десних 
точкова те да других трагова није било. Такође, из одбране окривљеног и исказа оштећених 
недвосмислено произилази да се земља на том делу пута на коме је дошло и до саобраћајне 
незгоде која је предмет судског поступка није разликовала од земље на осталом делу пута.  

Шта су поводом ове саобраћајне незгоде предузели припадници полиције после обављеног 
увиђаја? 

Само оно што у таквим ситуацијама по правилу и предузимају – поднели су  кривичну пријаву 
надлежном јавном тужиоцу због кривичног дела из групе против безбедности јавног саобраћаја само 
против возача возила који је изгубио контролу над возилом и у чијем возилу су настрадали поједини 
путници, али не и против одговорних лица из локалног предузећа за путеве, који су били задужени за 
одржавање пута, конкретно за насипање појединих деоница тог локалног некатегорисаног пута 
земљом и набијање земље у довољној мери да може да поднесе тежину возила која тим путем 
пролазе.  

Шта је поводом ове саобраћајне незгоде предузело надлежно јавно тужилаштво? 

Такође, само оно што у таквим ситуацијама по правилу и предузима – покренуло је кривични 
поступак само против возача службеног возила „пинцгауер“, али не и против одговорних лица из 
локалног предузећа за путеве који су били задужени за одржавање тог локалног некатегорисаног 
пута, иако су у том погледу имали одговарајуће податке – записник о увиђају и скицу лица места 
поводом ове саобраћајне незгоде, као и податке које су прикупили припадници полиције на лицу 
места. Сасвим је очигледно да су у том моменту постојали бар основи сумње да се уђе у такав 
кривични поступак због кривичног дела несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем. 

У току кривичног поступка, у истрази обављено је прво вештачење од стране вештака саобраћајно 
техничке струке – појединца који се у свом писменом налазу и мишљењу изјаснио да је окривљени 
узроковао незгоду кретањем не по траговима возила која су тим делом пута прошла пре њега, већ 
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ближе десној ивици коловоза, при чему је навео да је ценио записник о увиђају и скицу лица места 
као и да је налаз дао на основу казивања окривљеног и оштећених. 

Потом је по предлогу ОЈТ у Врању који је првостепени суд прихватио вештак урадио свој допунски 
налаз и мишљење. У свом допунском налазу и мишљењу вештак је навео да, обзиром на то колико је 
времена прошло од проласка претходног возила у односу на возило окривљеног,  произилази да се 
возило окривљеног није кретало у колони.  

Из резултата оцене изведених доказа првостепени суд је утврдио да је до незгоде дошло због одрона 
земље и пропадања земље са десне стране пута у тренутку наиласка возила окривљеног, тако да је 
најпре земља пропала испод предњег десног точка те је возило почело да се нагиње унапред и 
удесно према провалији, а услед тежине возила пропао је и задњи десни точак возила и дошло до 
превртања истог према провалији при чему окривљени, који годинама више пута недељно пролази 
тим делом пута и увек на исти начин као и критичном приликом, није могао да предвиди да ће на том 
месту доћи до пропадања земље.  

Такође, првостепени суд је нашао да је одбрана окривљеног у сагласности са исказима свих 
оштећених јер се ради о тројици његових сапутника, који су уједно и очевидци догађаја и из чијих 
исказа не произилази пропуст у вожњи окривљеног јер су исти  указивали да се окривљени кретао по 
траговима на путу  од возила која су прошла пре њиховог возила, а не мимо таквих трагова. 
Првостепени суд  није прихватио мишљење вештака саобраћајне струке да је окривљени узроковао 
саобраћајну незгоду кретањем не по траговима возила која су тим делом пута прошла пре њега, већ 
ближе десној ивици коловоза, јер такво мишљење вештака нема утемељење у изведеним доказима, 
нити у исказима оштећених као очевидаца догађаја, нити у одбрани окривљеног, нити у 
материјалним доказима. Какво је даље понашање надлежног јавног тужиоца у овом кривичном 
поступку? 

 Усудили бисмо се да кажемо-  типично! 

После донете првостепене ослобађајуће пресуде у односу на окривљеног-  уложили су жалбу.  

У поступку по жалби Апелациони суд у Нишу је одбио жалбу ОЈТ у Врању и потврдио првостепену 
пресуду (пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.1714/13 од 4.9.2013.) прихватајући скоро у 
свему закључке првостепеног суда. 

Једна од последица коначне одлуке по овом предмету у кривичном поступку је и то да надлежни 
јавни тужилац ни после правноснажности пресуде није покренуо кривични поступак против било ког 
одговорног лица за кривично дело несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем. 

5. ПРЕДЛОГ - ШТА РАДИТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ? 

Поред основних и најчешћих података које треба прикупити, када су у питању увиђаји саобраћајних 
незгода, а који су познати како полицији тако и јавним тужиоцима – подаци о изгледу лица места, 
трагови, оштећења на возилима која су учествовала у саобраћајној незгоди и учесницима незгоде, 
сматрамо да је неопходно да у наредном периоду надлежни основни јавни тужиоци знатно већу 
пажњу него до сада посвете и пропустима на страни органа јединица локалне самоуправе - 
управљача пута, а који имају свој кривично правни аспект – одговарајуће кривично дело које смо 
овде поменули. 

У том погледу од нарочитог је значаја да приликом вршења увиђаја обрате пажњу на: 

- податке о изгледу лица места - пута, тј. прецизне локације места саобраћајне незгоде и 
карактеристике пута на том месту (правац пружања, да ли је у кривини, да ли је коловоз пута 
под нагибом - успоном и коликим, да ли постоје оштећења коловоза - колика и каква, каква је 
прегледност пута (разлози смањене прегледности и евентуално мерење комплетне 
прегледности)1, постојање хоризонталне и вертикалне сигнализације (укључујући и режим 
рада семафора у моменту саобраћајне незгоде) и остале релевантне карактеристике.  

                                                           
1  Вујанић,М., „Значај и начин прикупљања података за саобраћајно-техничко вјештачење“, Вјештак, 

год.ИИИ, бр.5. Бања Лука, 2002., 67-72.  
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- Често се у записнику о увиђају недовољно прецизно описују наноси на коловозу и то песка, 
шљунка, шодера, земље, уља исцурелог из возила, трагова просуте нафте, површине коловоза 
под ледом. На те пропусте, који су некада били видљиви и у фотодокументацији увиђаја, али 
не увек и не потпуно, учесници у саобраћајној незгоди указују често пред судом када износе 
своје одбране, те је неопходно лице места детаљно описати и прецизно констатовати све 
уочене трагове. 

Наведени подаци су од значаја за утврђивање постојања кривице не само возача него и осталих лица 
која су својим пропустима евентуално допринела настанку саобраћајне незгоде. Под тим се 
подразумева и одговорност на страни управљача путева односно предузећа надлежних за 
одржавање путева, која је за сада санкционисана фактички на нивоу статистичке грешке. Колика је 
тамна бројка у том погледу, односно колико саобраћајних незгода се догодило као последица 
пропуста на страни управљача пута односно предузећа надлежних за одржавање путева, може се 
само претпоставити. 

6. ЗАКЉУЧАК 

У овом раду указали смо кроз конкретан пример на допринос пута као могућег узрочника 
саобраћајне незгоде, проблем са којим се кривично судска пракса не само Републике Српске него и 
Републике Србије изузетно ретко до сада сусретала. 

Неопходно је да надлежни основни јавни тужиоципре свега, је изузетно велика одговорност да 
препознају овај проблем и да схвате да нису само возачи криви за настанак саобраћајне незгоде него 
да кривца у појединим ситуацијама треба тражити и на страни управљача путева односно на страни 
предузећа надлежних за одржавање путева односно појединих њихових одговорних лица. 

Због тога, од основних јавних тужилаца се очекује да се активно укључе у вршење увиђаја поводом 
саобраћајних незгода на лицу места, а не да само ту одговорност препусте припадницима полиције, 
због чега је неопходно организовати практичну обуку основних јавних тужилаца у погледу вршења 
увиђаја саобраћајних незгода, који сегмент и има капацитете да значајно боље  функционише у 
ситуацији тужилачке истраге.  
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СИСТЕМ КАЗНЕНИХ ПОЕНА СА ОСВРТОМ НА УПОРЕДНУ АНАЛИЗУ 
СТАВОВА И ПОНАШАЊА ВОЗАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПИРОТ 

DEMERIT POINT SYSTEM WITH EMPHASIS ON ATTITUDES AND BEHAVIOR 
COMPARATIVE ANALYSIS OF DRIVERS IN THE MUNICIPALITY OF PIROT 

Милан М. Вујанић1, Душко Пешић2 и Милош Миљковић3 

Резиме: Анализа фактора безбедности саобраћаја (човек, пут, возило, околина) показује да се највећи 
потенцијал за унапређење безбедности саобраћаја налази у фактору човек. Спровођење периодичних анализа 
понашања учесника у саобраћају, као и анализа прекршаја у области безбедности саобраћаја, неопходне су у 
циљу управљања безбедношћу саобраћаја. У циљу стратешког приступа проблему, развијају се различити 
поступци и мере усмерене ка прекршиоцима, међу којима важно место заузима и систем казнених поена. Како 
постоји значајна корелација између саобраћајних незгода и ризичних понашања у саобраћају (прекршаја), то се 
применом система казнених поена утиче на повећање нивоа безбедности саобраћаја и смањење броја и тежине 
последица саобраћајних незгода. Имајући ово у виду, приказани су резултати истраживања ставова и знања 
возача о прекршајима, као и понашања возача у саобраћају, на територији општине Пирот.  

Кључне речи: безбедност саобраћаја, систем казнених поена, ставови и знања, прекршаји 

Abstract: Analysis of traffic safety factors (human, road, vehicle, environment) indicates that the strongest traffic safety 
improvement can be achieved by influencing on factor human. Conducting periodic analysis of traffic participant 
behaviour, as well as analysis of violations in the area of traffic safety, are necessary in order to manage traffic safety. 
With the goal of strategic approach to the problem, different procedures and measures aimed to offenders are 
developed, and among them demerit point system holds a significant place. As there is a significant correlation between 
traffic accidents and the risky behaviour in traffic (violations), by applying the demerit point system influences on the 
increasing the traffic safety levels and on reducing the number and severity of traffic safety consequences. With this in 
mind, results of drivers attitudes and knowledge on violations are shown, as well as results of drivers behaviour in 
traffic, conducted on the territory of municipality of Pirot. 

Key words: traffic safety, demerit system point, attitudes and knowledge, violations 

1. УВОД 

Историјат казнених поена везује се за 1947. годину, када је систем казнених поена први пут 
примењен у Сједињим Америчким Државама, у држави Конектикат (Вујанић и Пешић, 2003). У 
Великој Британији систем казнених поена је уведен 1962. године, а на Новом Зеланду 1967, док је 
Аустралији у држави Квинсленд систем уведен 1967. године (Вујанић и Пешић, 2006). Након тога, 
Јапан је увео систем казнених поена 1969. године, следила је Немачка 1974. године, тако да је у 2012. 
години, 21 од 27 земаља чланице Европске Уније примењивала систем казнених поена (SWOV, 2008.).  

Основна идеја за увођење казнених поена, још 50-их и 60-их година прошлог века, била је 
унапређење нивоа безбедности саобраћаја кроз праћење прекршаја возача (Пешић, 2006). Први 

                                                           
1 сарадник, Београд, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, milanmvujanic@gmail.com , Војводе 

Степе 305 
2 асистент, Београд, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, duskopesic@sf.bg.ac.rs , Војводе Степе 

305 
3 сарадник, Београд, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, miljko.milos@gmail.com , Војводе Степе 

305 

http://ekonferencije.com/sr1/kljucne-rijeci/bezbednost-saobracaja
http://ekonferencije.com/sr1/kljucne-rijeci/sistem-kaznenih-poena
http://ekonferencije.com/sr1/kljucne-rijeci/stavovi-i-znanja
http://ekonferencije.com/sr1/kljucne-rijeci/prekrsaji
mailto:milanmvujanic@gmail.com
mailto:duskopesic@sf.bg.ac.rs
mailto:miljko.milos@gmail.com


III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
94 

 

системи казнених поена подразумевали су само једну санкцију, у виду одузимања возачке дозволе, 
када возач достигне одређени ниво поена, односно суспензију возачке дозволе на одређени период 
(Пешић, 2006).  

Касније, већина развијених земаља је увидела значај и користи казнених поена за побољшање 
понашања возача и унапређење безбедности саобраћаја и увела их у редовну процедуру у систему 
кажњавања возача (Пешић, 2009). Системи казнених поена су временом претрпели неколико 
модификација и данас постоје бројни системи казнених поена који се разликују углавном по два 
основа: лимит поена који возачи могу да скупе па да уследи одговарајућа санкција и време трајања 
поена (Пешић, 2009). 

Истраживачи из већег броја земаља подржавају став да примена система казнених поена има ефекта 
на понашање возача, са аспекта поштовања саобраћајних прописа, тако да су нека истраживања 
показала да је након увођења система казнених поена дошло до смањења броја смртно страдалих у 
саобраћајним незгодама за 20% (Mehmood, 2010). Док поједини истраживачи сматрају да је ефекат 
увођења система казнених поена дискутабилан, наглашавајући да утицај овог система нема 
дугорочни ефекат (до 6 месеци), постоје и они који тврде да услед казнених поена број прекршаја у 
саобраћају опада, посматрано дугорочно (Mehmood, 2010).  

О ефектима система казнених поена нема много поузданих података. 2012. године, Castillo-Manzano 
и Castro-Nuño су спровели истраживање са циљем утврђивања периода ефективности (деловања) 
казнених поена (SWOV, 2012). Њихово истраживање је утврдило смањење броја незгода, повреда и 
страдања за 15-20%. Иако се овај позитиван ефекат казнених бодова изгубио после 18 месеци, 
највећи утицај је забележен у срединама које су биле најсиромашније и са најнижим нивоом 
безбедности саобраћаја (SWOV, 2012). Према званичним подацима из Министарства унутрашњих 
послова Шпаније, две године након увођења система казнених поена, дошло је до смањења броја 
саобраћајних незгода за 12%, а броја смртно страдалих за 26% (DGT, 2009). 

У Ирској је у првој години након увођења система казнених поена дошло до смањења броја незгода 
за 1,4% (2002), у односу на годину пре увођења система, а у Италији 3,2% (2003), Данској 14% (2005) и 
Шпанији 7,6% (2006) (Van Schagen & Machata, 2012). У Француској је у години након увођења (1992) 
број смртно страдалих био 7% мањи у односу на претходну годину (Van Schagen & Machata, 2012). 
Генерално посматрано, смањење броја незгода је значајно у првих неколико месеци након увођења, 
али након овог периода број незгода поново достиже вредности из периода пре увођења система 
казнених поена (Van Schagen & Machata, 2012). 

Са циљем утврђивања ставова, понашања и знања возача о прекршајима у саобраћају, спроведено је 
истраживање у граду Пироту у периоду од 06. до 20. септембра 2013. године. Истраживање је 
спроведено путем анкета који су попуњавали возачи на територији општине Пирот. Упоређивањем 
система казнених поена у Србији са сличним системима у свету, изведени су закључци који је систем 
казнених поена најповољнији за примену, а самим тим и са највећим утицајем на безбедност 
саобраћаја. 

2. СИСТЕМ КАЗНЕНИХ ПОЕНА У СРБИЈИ И ПОЈЕДИНИМ ЗЕМЉАМА 
СВЕТА 

Начин примене система казнених поена није фиксан, из разлога што постоје елементи система који су 
варијабилни, нпр. максималан број (лимит) поена, начин бодовања (додавање или одузимање), 
временски период трајања поена (након чега следи брисање) и сл. Под лимитом поена се 
подразумева законски одређена граница тј. број поена након којег се предузимају одређене мере. 
Лимит мора бити прецизно дефинисан и доступан јавности, како би возачи били упознати са 
системом казнених поена. 

Под временом трајања подразумева се дефинисани временски период важења поена, у којем након 
одређеног броја поена наступају прописане санкције за прекршиоца. Након периода важења, поени 
најчешће губе важност, па долази до брисања, при чему се подаци о поенима могу чувати у базама 
података о возачу без даљих правних последица. 
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Табела 1. Основне карактеристике СКП-а на територији Европске Уније (Рајковић, 2013) 

Земља 
Рачунање поена 

(Додавање/ 
Одузимање 

Број поена пре 
суспензије 

дозволе (возачи 
почетници) 

Минимални број 
прекршаја пре 

суспензије 
(возачи 

почетници) 

Курс 
унапређења 

вожње 
(Добровољни/ 

Мандатни) 

Писмо 
упозорења 

пре суспензије 

Временско 
трајање суспензије 

(месеци) 

Аустрија Д 3 3 М Да 3***** 

Бугарска О 39(27) 4 Д -- 6 

Кипар Д 12 -- -- -- 6-12* 

Чешка Д 12 2-3 Д -- 12 

Данска Д 
3 у 3 године(2 у 

3 године) 
3(2) -- -- 6* 

Финска Д 

3 у 1 години или 
4 у 2 године(2 у 
1 години или 3 у 

2 године 

3(2) -- Да 1-6* 

Француска О 12(6) 2(1) Д/М*** Да 6-12(други пут) 

Немачка Д 18 4 Д/М Да 6 

Велика 
Британија 

Д 12(6) -- Д -- 6***** 

Грчка Д 
25(или исти 

прекршај 
двапут) 

-- М**** Да 
6-12(други 
пут)***** 

Мађарска Д 18 2 Д/М**** Да 6 

Ирска Д 12 3 -- -- 6 

Италија О 20 3 у 1 години Д -- -- 

Летонија Д 16(10) 2 М Да 12 

Луксмебург О 12 -- Д -- 12 

Малта Д 12 2 -- -- 3 

Холандија Д 3 3 -- -- -- 

Пољска Д 24(20) 3 -- -- -- 

Румунија Д 15 3 Д -- 
1-28 (други 
пут)***** 

Словенија Д 18 1 -- -- 6 

Шпанија О 12(8), 8*, 15** 2 Д/М**** Да 3/6** 

Укупно Д=16/О=5 3-39 1-4(1-2) Д=9/М=5 8 1-12 

 * За људе који су већ губили дозволу, ** За професионалне возаче, *** За возаче почетнике, **** 

Као процедура за повраћај дозволе након суспензије, ***** Флексибилно 
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Систем може бити изведен на начин да се поени додају до или одузимају од одређеног граничног 
броја поена, у зависности од врсте примењеног система. Последњи степен санкционисања 
представља суспензија возачке дозволе на одређено време или укидање дозволе, уколико збир 
поена буде већи од дефинисане границе. У зависности од врсте прекршаја или достизања одређеног 
броја бодова, додатне новчане казне или друге казне могу бити придодате већ постојећим. 
Стандардни систем садржи одређени број унапред дефинисаних прекршаја, при чему је за сваки 
прекршај предвиђен одређени број казнених поена, који је адекватан тежини прекршаја.  

Главне карактеристике система казнених поена обухватају следеће: 

- - Прекршај резултује добијањем одређеног броја поена, који одговара тежини прекршаја, 

- - Уколико возач прикупи дефинисани број поена, возачу се шаљу саветодавна писма, 
омогућава се похађање курсева у циљу ''брисања'' одређеног броја прикупљених поена, 
долази до одузимања или суспензије возачке дозволе на одређени период, 

- - Поновно стицање права на управљање возилом, након периода дисквалификације, обухвата 
обављање посебног здравственог прегледа, похађање курса рехабилитације или поновно 
полагање возачког испита. 

У теорији, систем казнених поена утиче на безбедност саобраћаја на 3 начина: 1) спречавање 
небезбедног понашања под претњом ризика добијања негативних бодова (превенција); 2) одабир и 
кажњавање возача који најчешће крше закон (селекција); 3) промена начина понашања кроз 
едукацију починитеља применом система казнених бодова (корекција). Резултати међународних 
истраживања су показали да систем казнених бодова има позитивних ефеката, али ови ефекти имају 
ограничено дејство деловања (Van Schagen & Machata, 2012). 

2.1. Србија 

Основу за систем казнених поена у Србији представља доношење Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима (ЗБС), који је у примени од децембра 2009. године. На основу ЗБС-а и Закона о 
прекршајима, изрицање казнених поена је почело јануара 2010. године. Усаглашена евиденција 
казнених поена је почела са применом од новембра 2010. године. Систем се заснива на додавању 
казнених поена до одређене границе и предвиђен је за све возаче који поседују возачку дозволу, док 
се за возаче почетнике са пробном возачком дозволом примењују посебна правила. Према ЗБС-у 
дефинисана је листа прекршаја, тако да је број поена за прекршаје у зависности од тежине самог 
прекршаја.  

Уколико возач сакупи 18 или више казнених поена, сматраће се да возач не управља возилом савесно 
и на прописан начин (члан 197. ЗБС-а). У случају да возач има пробну возачку дозволу, 
подразумеваће се да не управља возилом савесно и на прописан начин уколико сакупи 9 или више 
казнених поена. Казнене поене које возач добије за време поседовања пробне возачке дозволе ће 
важити и након стицања возачке дозволе и трајаће до истека рока важности, у складу са ЗБС-ом. 
Казнени поени се бришу након истека 24 месеца од дана правноснажности одлуке о прекршају (члан 
198. ЗБС-а).  

Нови Закон о прекршајима (''Сл. Гласник РС'', 65/13) је у Републици Србији почео са применом од 01. 
марта 2014. године. Како највише предмета прекршајних судова чине предмети из области безбедности 
саобраћаја на путевима, Законом о прекршајима је посебно третирана ова област. Предвиђено је да се за 
прекршаје у саобраћају на путевима законом могу прописати казнени поени у распону од 1 до 25, док је 
до сада максималан број казнених поена према ЗБС-у био 15 (19). Наиме, за насилничку вожњу 
предвиђено је 15 казнених поена, а уколико дође до настанка саобраћајне незгоде, возачу се приписјује 
још 2 казнена поена, односно укупно 17 поена. Уколико би се у возилу налазило и дете (при насилничкој 
вожњи и настанку саобраћајне незгоде) возачу би била додата још 2 поена, односно укупно 19 казнених 
поена, према ЗБС-у.  

2.2. Аустрија 

У Аустрији је систем казнених бодова уведен у јулу 2005. године, са циљем увођења јединственог и 
транспарентног система који би санкционисао и утицао на непоправљиве прекршиоце и ризичне 
возаче. Додатни циљ аустријског система казнених бодова је био и подизање свести јавности, али и 
знања учесника у саобраћају.  
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Системом је дефинисано 13 врста прекршаја за које се додељује по један казнени поен, а одузимање 
дозволе је прописано трећег прекршаја. Иако се дозвола одузима на период дужи од 3 месеца, овај 
период може бити и флексибилан у зависности од индивидуалног случаја. Прекршај важи 2 године 
након дана евидентирања, а у случају 2 прекршаја у току ове 2 године, прекршај ће важити 3 године. 
Након навршетка овог периода без прекршаја поени се бришу. 

Након прекршаја возачу се у Аустрији додељује један казнени поен, а уколико возач ''сакупи'' три 
казнена бода, тада следи суспензија возачке дозволе прекршиоца. После другог прекршаја возач 
мора успешно да положи један од курсева. Систем предвиђа курсеве унапређења возача, тренинг 
безбедне вожње, обезбеђивања терета, безбедан превоз деце, курсеве из прве помоћи и курс оцене 
вожње.  

2.3. Данска 

Системом казнених поена дефинисано је 17 опасних прекршаја за које се поред новчане казне 
додељује и 1 казнени поен. Законом је одређено да се само озбиљни прекршаји кажњавају казненим 
бодовима и да се возачу одузима возачка дозвола након што добије 3 казнена бода. Једина два 
прекршаја која се карактеришу као опасно понашање, а не кажњавају се казненим поенима су вожња 
под дејством алкохола или дроге и некоришћење сигурносних појасева у вожњи. 

Уколико возач сакупи 3 казнена поена у периоду од 3 године, дозвола се одузима, при чему сваки 
поен важи 3 године од датума када прекршај почињен. Возач може повратити возачку дозволу 
уколико у периоду од 3 месеца након одузимања дозволе успешно положи теоријски и практични 
део испита вожње. 

2.4. Немачка 

Возачка дозвола се у Немачкој одузима након накупљених 18 поена, а одузима се на период не краћи 
од шест месеци. Овај период може бити краћи у случају да прекршилац покаже изузетно залагање за 
решавање проблема поена, а може бити и дужи, у случају да је прекршиоцу већ раније одузимана 
дозвола због достизања граничног броја поена. Прекршаји у вези са алкохолом и дрогом и други 
прекршаји који воде до одузимања дозволе остају у еведенцији десет година, а остала кривична дела 
у саобраћају пет година. Мањи озбиљни прекршаји се бришу након две године од дана прекршаја. 
Нови прекршаји током овог периода онемогућавају брисање поена и овај начин је познат као 
препрека брисања (енг. „deletion impediment”). 

Немачка препознаје 2.330 прекршаја у саобраћају, од тога 1.296 прекршаја су са казнама изнад 40 
евра и подразумевају добијање казнених поена. Мањи прекршаји (прекршаји који се новчано 
кажњавају изнад 40 евра) возачу доносе од 1 до 4 поена, а кривична дела резултирају додељивањем 
од 5 до 7 поена. Прекршаји и број поена који они носе су прецизно дефинисани, а у случају настанка 
два прекршаја током једног инцидентног догађаја, рачуна се само тежи прекршај. 

Возачима који су изгубили возачке дозволе због прекршаја на располагању стоје курсеви побољшања 
вожње, као и психолошка помоћ. Уколико возач са 8 казнених бодова изабере да присуствује 
оваквим курсевима, биће му избрисана 4 казнена поена, а за ситуацију у којој возач има 9-13 
казнених бодова, бришу се 2 бода. Курсевима побољшања понашања, са циљем смањења казнених 
бодова, возач може присуствовати само једном у 5 година. Уколико возач има између 14 и 17 година, 
орган надлежан за послове везане за возачке дозволе возачу прописује обавезно присуствовање 
овим курсевима. Уколико такав прекршилац не пристане да присуствује курсевима у предвиђеном 
року, возачка дозвола се возачу одмах одузима.  

2.5. Грчка 

У Грчкој је систем казнених бодова уведен 2000. Године, а број поена је тачно одређен и зависи од 
тежине прекршаја. Дозвола се одузима након накупљених 25 поена и након тога се поени бришу, при 
чему поени важе две (за ''обичне'' возаче) или три године за професионалне возаче и то само у 
случају да праг од 25 поена није достигнут. За почетнике постоји другачији третман и то тако да им се 
за сваки прекршај додају 3 додатна поена у периоду до три године након полагања. За 
професионалне возаче казнени поени се бришу две године након прекршаја, за разлику од осталих 
возача за које овај период износи три године. 
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Након накупљених 15 поена, прекршиоцима се шаље писмо упозорења, а након накупљених 25 поена 
долази до одузимања дозволе. Не постоји ниједан курс којим би се смањио број поена прекршиоца, 
већ само курс постоји за прекршиоце којима је дозвола већ одузета. Право да се опет полаже испит тј. 
похађање курса у циљу поновног добијања дозволе стиче се тек након шест месеци од датума када је 
одузета. Уколико учесник не задовољи минималне критеријуме курса, обавезан је на поновно 
похађање, све до успешног полагања свих испита. Уколико је дозвола одузета по други пут, возачки 
испит се поново може полагати након годину дана, а у случају одузимања дозволе по трећи пут, 
полагање возачког испита је могуће тек након 2 године. 

2.6. Италија 

Систем казнених поена је у Италији уведен у јулу 2003. са циљем да ефикасног утицаја на безбедност 
саобраћаја и спречавања неодговорног понашања учесника у саобраћају. Циљ није једноставно 
санкционисање возача, већ да мењање понашања учесника у саобраћају. У Италији се поени 
одузимају од одређеног почетног броја поена, а број одузетих поена је фиксан и зависи од тежине 
самог прекршаја, а предвиђен је од стране суда. Систем подразумева да сви возачи који поседују 
дозволу добију 20 поена, од којих се одузимају поени након прекршаја, па уколико возач изгуби све 
поене долази до одузимања возачке дозволе. 

Дефинисано је 67 прекршаја који доводе до одузимања поена. Тежи прекршаји, као што су 
прекорачење брзине за више од 40 km/h изнад ограничења, вожња под дејством алкохола и 
недозвољених супстанци, као и вожња у траци намењеној за хитне интервенције, доводе до 
аутоматске суспензије возачке дозволе. На сваке две године без прекршаја, возачу се додају 2 поена. 
На тај начин, возачи након губитка поена услед прекршаја, при протеку дефинисаног периода без 
прекршаја, могу опет повратити максималан број поена (20). 

2.7. Аустралија 

Скоро сваки прекршај у саобраћају, у Аустралији, може довести до добијања казнених бодова. Након 
добијања 12 казнених бодова унутар периода од 3 године, прекршиоцу се одузима возачка дозвола 
на 3 месеца. За возаче – почетнике правила су још строжија и њима се дозвола одузима уколико 
добију између 4 и 8 бодова, у зависности од њиховог статуса (Канцеларија за безбедност саобраћаја у 
Влади Западне Аустралије). Постоји 3 начина на које возач у Западној Аустралији може изгубити 
возачку дозволу и без добијања казнених бодова: 

- уколико је кажњен због вожње под утицајем алкохола; 

- уколико често прави прекршаје; 

- уколико има пробну возачку дозволу и направи одређене прекршаје у саобраћају. 

Западна Аустралија је Ускрса 2002. године увела систем дуплих казнених бодова. Наиме, возачи који 
направе прекршај за време неких од аустралијских највећих празника (Божић, Нова година, Дан 
Аустралије, Краљичин рођендан итд.), биће кажњени двоструким казненим бодовима. Циљ ове 
акције је било подстицање на безбедно понашање у саобраћају приликом дужих одмора и празника, 
а од самог почетка су остварени одлични резултати (road safety topics). Истраживање спроведено 
2009. године је показало знатно смањење броја саобраћајних незгода за време празника (у периоду 
примене система дуплих казнених бодова) у односу на период пре примене тог система: 

- у просеку је забележено мање незгода у периодима примене дуплих казнених бодова у 
поређењу са остатком године; 

- у 2008. години је забележен пад броја саобраћајних незгода од 3%, у односу на период пре 
примене система дуплих бодова, док је за исти период забележен раст броја саобраћајних 
незгода за 6% у току године где се не примењује овај систем; 

- између 2001. године (пре примене система дуплих казнених бодова) и 2008. године забележен 
је пораст броја саобраћајних незгода са смртним последицама (17% у периодима примене 
дуплих казнених бодова) у поређењу са остатком године где је за исти период забележен 
пораст саобраћајних незгода са смртним последицама за 27%; 

- између 2001. године и 2008. године забележен је пораст броја саобраћајних незгода са 
смртним последицама (13% у периодима примене дуплих казнених бодова) где је један од 
чинилаца био алкохол, у поређењу са остатком године где је за исти период забележен пораст 
броја ових саобраћајних незгода за 33%. 
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3. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПИРОТ 

Истраживање је реализовано у периоду од 6. септембра до 20. септембра 2013. године, при чему су 
анкетирани возачи, са циљем истраживања ставова, понашања и знања возача о прекршајима у 
саобраћају. Простор истраживања је ограничен територијално, односно у анкети су учествовали само 
возачи на територији општине Пирот, а узорак је обухватио 262 возача. Анкета се састојала од 29 
питања, а питања су била отвореног типа, затвореног типа и питања са понуђеном скалом процене.  

Истраживањем је испитана учесталост употребе сигурносног појаса у вожњи од стране возача, вожње 
у алкохолисаном стању, вожње брзином већом од ограничене, коришћења мобилног телефона, као и 
свест возача о ризицима претходно наведених понашања. Испитаници су се изјашњавали о степену 
поштовања правила и прописа (употреба сигурносног појаса, употреба мобилних телефона без 
''hands-free'' опреме и сл.), познавање одредби Закона о безбедности саобраћаја (познавање 
ограничења брзине у насељу, максималног дозвољеног броја казнених поена пре одузимања 
дозволе, процедуре за поновно добијање возачке дозволе након одузимања), а испитаници су се 
изјашњавали и о броју казни које су им прописане услед чињења прекршаја.  

Анализирани су подаци добијени од стране ПУ у Пироту, при чему је саобраћајна полиција доставила 
две групе података о активностима, и то за период од 2008. до 2009. године и за период од 2010. до 
2012. године, при чему подаци за период од 2010. до 2012. године обухватају детаљнију 
класификацију активности. На основу ових података, анализирани су прекршаји и начин 
санкционисања возача у већ поменутим периодима, а на основу добијених података о броју и 
структури прекршаја у саобраћају, детаљно су анализирани најчешћи прекршаји возача у саобраћају. 
Добијени су подаци и о броју лица која су искључена из саобраћаја и којима је одређена заштитна 
мера забране управљања возилом у саобраћају, као и подаци о броју и разлогу искључивања возила 
из саобраћаја и подаци о броју и структури возача према полу и категоријама возила за коју поседују 
возачку дозволу. 

3.1. Резултати анкетног истраживања 

Према резултатима анкетног истраживања, 41% возача је био кажњен због прекорачења брзине, док 
је за некоришћење сигурносних појасева било кажњено 23% возача. Не коришћење сигурносног 
појаса  се не санкционише казненим поенима, па би у будућности требало размотрити опцију 
додељивања и казнених поена. За вожњу под дејством алкохола је кажњено само 6% возача, што 
може указати на мали проценат откривања овог прекршаја, јер светска искуства показују да је овај 
прекршај један од најучесталијих (Графикон 1). 

 

График 3. Прекршаји због којих су кажњавани возачи 

За коришћење мобилног телефона без употребе ''hands-free'' опреме кажњено је 5% возача, па би за 
овај прекршај требало предвидети казнене поене, јер овакво понашање представља фактор ризика 
за настанак саобраћајних незгода. За неуступање првенства пролаза на раскрсници кажњено је 3% 
возача, а овај прекршај може резултовати тешким последицама у случају незгоде (Графикон 1). 
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Највећи број возача (88%) нема казнене поене (Графикон 2), а што је у складу са добијеним 
податком да значајан проценат возача није ни кажњаван за прекршаје (78%), при чему 
мушкарци чине 65% без казнених поена. Такође, постоје и прекршаји који се кажњавају само 
новчано, а који би требало због природе прекршаја, корелације са настанком саобраћајних 
незгода, санкционисати и казненим поенима, а што је у складу са светским искуствима у овој 
области.   

 

График 4. Број казнених поена у односу на учесталост вожње 

Пре извођења закључака на основу анализе података са Графикона 3, потребно је напоменути да од 
укупног узорка возача (262), возачи који поседују дозволу краће од 10 година чине 52% (137) од 
укупног броја испитаника. Наиме, број испитаника није равномеран по категоријама година 
поседовања возачке дозволе, тако да за категорију од 11 до 20 година има 60 испитаника, од 21 до 
30 година 41 испитаник, од 31 до 40 година 18, од 41 до 50 година 4, а преко 50 година само 2 
испитаника. Из овог разлога, долази се до наизглед парадоксалног податка да највећи број возача 
(114) који поседују дозволу краће од 10 година нема казнене поене, а да са друге стране највећи број 
поменуте категорије возача (23) истовремено има казнене поене.  

Међу возачима без казнених поена највећи је број неискусних возача, који поседују возачку дозволу 
краће од 10 година (46% возача), а најмање је заступљена категорија возача са преко 50 година 
поседовања возачке дозволе (Графикон 3). Међу возачима који имају казнене поене због прекршаја, 
највише је возача који возачку дозволу поседују до 10 година (6% возача). 

  
График 5. Број казнених поена у 

односу на године поседовања возачке дозволе 
График 6. Број казнених поена у 

односу на самооцењивање вештине вожње возача 
 
Од 79% возача који су сопствену вештину вожње оценили са 4 или 5 (при чему 5 представља навиши 
степен вештине), 69% је навело да нема казнене поене, док је 11% њих навело да има између 1 и 8 
казнених поена (8% 1 – 4 поена; 3% 5 – 8 поена). Возачи који имају казнене поене нису себи давали 
ниску оцену вештине вожње 1 или 2, а што може бити последица субјективне процене вештине 
вожње која није базирана на објективним показатељима (броју прекршаја који су начинили) 
(Графикон 4).  
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График 7. Став испитаника у вези 

 са некоришћењем појасева када се вози опрезно 
График 8. Став возача о  

дозвољеном конзумирању алкохола пре вожње 
 
Од укупног броја возача 50% има исправне ставове у вези са употребом сигурносног појаса, јер се 
нимало не слажу да при опрезној вожњи није потребно користити сигурносни појас, а друга половина 
возача нема исправне ставове, јер у мањој или већој мери подржавају изјаву да појасеви нису 
неопходни при опрезној вожњи. Дискутабилно је и шта возачи подразумевају под опрезном вожњом, 
претпоставка је да је то ''мала'' брзина кретања (Графикон 5). 

Већина возача је на питање да ли смеју да конзумирају алкохол и да после тога возе одговорила да се 
нимало не слаже са изјавом (њих 80%). То значи да велика већина возача има исправан став, док је 
проценат оних који се веома слажу са изјавом је 5% и они имају погрешан став, тако да на ову групу 
возача треба деловати кампањама и присилом у циљу промене става. Они који се слажу средње и 
они који се не слажу много су најчешће возачи који немају посебно дефинисан став и ових возача има 
укупно 15% (Графикон 6). 

Са изјавом да употреба мобилних телефона има велики утицај на вожњу, највећи број возача се 
веома слаже 71%, тако да они чине групу возача са исправним ставом по овом питању. Са изјавом се 
не слаже мали проценат возача (3%) и они имају погрешан став о утицају мобилних телефона 
приликом вожње, а 26% испитаника нема јасно дефинисан став. Дакле, од скоро трећине возача се 
може очекивати употреба мобилног телефона приликом вожње, што указује на потребу реализације 
активности у циљу промене ставова ове групе возача. 

 

График 9. Сагласност возача да мобилни телефони имају велики утицаја на вожњу 
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3.2. Анализа података прибављених од стране саобраћајне полиције - ПУ Пирот 

 

Табела 2. Табела 2. Контрола саобраћаја у 
периоду од 2008. до 2009. године 

АКТИВНОСТИ У КОНТРОЛИ САОБРАЋАЈА 
2008. – 
2009. 
год. 

Укупан број откривених прекршаја у 
конроли саобраћаја 

21.975 

Укупан број изречених новчаних казни  

на лицу места 
15.144 

Искључено возача из саобраћаја (УКУПНО) 1.976 

Искључено возача због вожње  
под дејством алкохола 

1.459 

Искључено возача због управљања возилом 
пре стицања права 

474 

Искључено возача због управљања возилом 
у време трајања забране 

43 

Искључено возила из саобраћаја (УКУПНО) 1.480 

Искључено због техничке неисправности 574 

Искључено због нерегистрованости или 
истека важења саобраћајне дозволе 

906 

Број санкционисаних возача због  
прекрорачења брзине 

1.742 
 

 
График 10. Резултати контроле саобраћаја 

у периоду од 2008. до 2009. године 

 
Према подацима ПУ Пирот, за период 2008. – 2009. Година, међу возачима који су искључени из 
саобраћаја чак 74% (1.459) је искључено због вожње под дејством алкохола, 24% због управљања 
возилом пре стицања права, а 2% због управљања возилом у време трајања забране управљања 
(Табела 2). На основу резултата контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције, највећи број 
возача је кажњен новчаном казном на лицу места (78% возача). Важно је рећи да су на овакав начин 
санкционисали возачи пре увођења система казнених поена у Републици Србији. Није била 
спровођена контрола самог процеса санкционисања и није било јединственог праћења прекршаја у 
саобраћају (Графикон 8).  

Табела 3. Приказ најчешћих прекршаја у периоду од 2010. до 2012. године 

Прекршај Број  Проценат 

Прекорачење брзине 4978 33% 

Некоришћење светала на возилу 2899 19% 

Невезивање сигурносних појасева 2701 18% 

Непрописно паркирање 1825 12% 

Вожња под дејством алкохола 1231 8% 

Некоришћење заштитне кациге 543 4% 

Нерегистровано возило 394 3% 

Коришћење мобилног телефона 337 2% 

 
Најчешћи прекршај представља прекорачење брзине (33%) и ово је један од најтежих прекршаја јер 
је неприлагођена брзина један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, према евиденцији 
Министарства унутрашњих послова (МУП). Потребно је нагласити да је велики број возача кажњен за 
некоришћење светала на возилу (19%). Овај прекршај се везује за непоштовање саобраћајних 
прописа, али у ноћним условима и условима смањене видљивости овај прекршај представља узрок 
великог броја незгода. За неупотребу сигурносних појасева кажњено је 18% возача, при чему овај 
прекршај не представља директно угрожавање других учесника, већ је најефикаснија мера за 
спречавање тежих повреда учесника у возилу који их користе.  
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За непрописно паркирање кажњено је 12% возача и овај прекршај може да утиче на безбедност 
пешака, који су због непрописно паркираних возила приморани да се крећу коловозом, а што 
може довести до незгода са возилима која се крећу коловозом у том тренутку. За вожњу под 
дејством алкохола је кажњено 8% прекршиоца и овај прекршај је веома често везан за настанак 
саобраћајних незгода, а посебно код категорије младих возача. 

У току 2012. године једном возачу мушког пола је решењем одузета возачка дозвола, јер се није 
подвргао здравственом прегледу, а за два возача мушког пола, донета су решења за одузимање 
возачке дозволе због резултата здравственог прегледа, при чему су за 27 возача донета решења за 
одузимање возачке дозволе због изречених казнених поена. Од укупног броја, 23 возача или 85% је 
било мушког пола. 21 возач или 78% је поседовало возачку дозволу Б категорије, а возача са Ц 
категоријом је било три или 11%. Једном возачу са пробном возачком дозволом је одузета возачка 
дозвола због казнених поена. 

4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 

Од броја возача који су кажњавани барем једанпут, према резултатима спроведеног истраживања, 
79% чине мушкарци. Највећи број возача који су кажњавани барем једанпут су старији од 25 година а 
млађи од 55 година (13%). Ова група возача је најкритичнија јер представља групу која је највише 
склона прекршајима. Потребно је нагласити да је међу возачима који су барем једном кажњавани 
највећи проценат са вишим степеном образовања, па је закључак да ниво саобраћајног образовања 
не одговара нивоу општег образовања. Возачи генерално нису у довољној мери упознати са 
прописима и правилима саобраћаја и због тога долазе у ситуацију да буду кажњавани због прекршаја 
у саобраћају.  

Са растом примања расте и број возача који су кажњавани за прекршаје, а што може бити последица 
умањења значаја новчане казне, јер возачима са већим примањима висина (новчане) казне не 
представља оптерећење за њихов буџет. Систем казнених поена ће решити проблем ових возача који 
ће бити додатно санкционисани казненим поенима, чиме ће број прекршаја бити смањен. 19% возача 
није упознато са бројем казнених поена који доводи до одузимања возачке дозволе, чиме се умањује 
превентивни ефекат на возаче. Наиме, услед непознавања граничног броја поена (18) за одузимање 
дозволе, возачи којима недостаје релативно мали број поена да изгубе дозволу, нису подстакнути да 
промене своје понашање у циљу избегавања даљих прекршаја и добијања нових поена. Одузимањем 
дозволе малом броју возача који не желе да промене своје понашање и стално праве прекршаје се 
постиже превентивни ефекат. Наиме, ови се возачи на овај начин искључују из саобраћаја како не би 
угрожавали себе и друге учеснике у саобраћају. 

Према одговорима исптитаника, чак 41% кажњаваних возача је кажњавано за прекршај прекорачење 
брзине, а овај податак указује на низак ниво безбедности на путевима, јер прекорачење брзине 
представља један од најчешћих узрока незгода, према подацима МУП-а. Подаци добијени од ПУ 
Пирот за период 2010. – 2012. година, указују да најучесталији прекршај представља непоштовање 
ограничења брзине (33%).  

Важно је напоменути да закључци изведени на основу података добијених од стране ПУ Пирот, имају 
ограничену поузданост, због чињенице да поменути подаци не обухватају и број укупно 
контролисаних возача за сваки од евидентираних прекршаја. Уколико би нпр. полиција најчешће 
спроводила контролу поштовања ограничења брзине, тада највећи број евидентираних прекорачења 
ограничења брзине не мора указивати да овакво понашање возача (непоштовање ограничења 
брзине) представља примарни проблем. На пример, извршена је контрола 100.000 возача за 
поштовање ограничења брзине, а евидентирано 3.000 прекршаја (3% од укупног броја контролисаних 
возача), при чему је извршена контрола 3.000 возача за употребу сигурносног појаса и евидентирано 
1.000 прекршаја (33% од укупног броја). Иако је укупан број прекорачења брзине (3.000) три пута 
већи од укупног броја некоришћења сигурносног појаса (1.000), важнији податак представља 
учесталост прекршаја (брзину прекорачује 3 од 100 возача, а појас не користи 33 од 100 возача), тако 
да прмарни проблем у овом случају представља некоришћење сигурносног појаса.  

Резултати спроведене анктете указују да је 23% возача кажњавано за некоришћење сигурносних 
појасева, а што је резултат лоших навика возача, где недостатак саобраћајне културе и низак ниво 
свести о значају употребе сигурносног појаса, утиче на некоришћење појаса. Неупотреба 
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сигурносних појасева је санкционисана код 18% возача (подаци ПУ Пирот за период 2010. – 2012. 
година), а овај прекршај карактерише угрожавање безбедности лица која не употребљавају појас, 
али и угрожавања других учесника. Наиме, уколико би нпр. возач путниког аутомобила био крив за 
настанак незгоде, у случају да је возач у другом аутомобилу користио појас, последице би биле у 
виду материјалне штете, па би санкција била новчана, тј. покривање трошкова.  Међутим, уколико 
поменути возач не би користио појас, последице би могле бити повређивање тог возача, или 
смртно страдање, па би за исти пропуст возач другог возила био кривично гоњен, и претрпео би 
казну затвора, а не само новчану казну. 

Непрописним коришћењем мобилних телефона, без примене ''hands-free'' опреме (5%) тј. 
коришћењем у вожњи који није у складу са законом, возачи несвесно губе концентрацију док возе и 
тако подижу вероватноћу настанка незгоде, угрожавајући и себе и друге учеснике. Вожња под 
дејством алкохола (6%) је озбиљан прекршај и тако угрожава себе и друге учеснике у саобраћају. За 
вожњу под дејством алкохола је кажњено 8% прекршиоца и овај прекршај представља један од 
најчешћих узрока настанка саобраћајних незгода (према подацима из базе МУП-а), а посебно код 
младих возача. 

Долазак до података о броју и структури казнених поена међу возачима који су правили прекршаје је 
веома тежак и готово неостварљив, јер нису формиране базе података у полицијским управама. Ова база 
је неопходна у циљу праћења понашања возача, праћења ефеката услед примене нових мера за 
побољшање понашања возача, при чему се формирањем базе омогућава и позиционирање Србије у 
односу на друге земље света.  

5. ЗАКЉУЧАК 

Оквир казнене политике одређује законодавац а органи изричу, примењују (мандатна казна) или 
одређују врсту и висину санкције у складу са законом. Многи стручњаци подржавају строгу казнену 
политику и замерају изрицање сувише благих казни, новчаних казни незнатно изнад минималних 
казни, што обезвређује сврху кажњавања. Строга казна уз доследну реализацију, погодује сузбијању 
типичних небезбедних понашања, а што и оправдава њено постојање.  

Ефикасност казнене политике има ограничења и не може надокнадити недостатак других 
механизама за подизање нивоа безбедности саобраћаја, као што су подизање нивоа саобраћајне 
културе (едукација, кампање), адекватно одржавање путева и саобраћајница, доследно спровођење 
контроле возача и возила, квалитетна обука кандидата за возаче у аутошколама и сл. У Србији, дуго 
трајање судских поступака и дуг период до доношења пресуда, значајно умањује ефекте система 
казнених поена на промену понашања возача. Наиме, возачи нису подстакнути на промену 
понашања, услед свести да неће бити кажњени у кратком периоду, већ остају ''равнодушни'' због 
предстојећег дугог периода до доношења пресуде о кажњавању (доделе казнених поена). 

Веома строгим казнама морају претходити јасне одредбе о правилима понашања, јер је утврђено да 
поједине групе возача могу реаговати отпором према казни, а не прихватањем казне као опомене за 
понашање у наредном периоду. Позитивни знање, ставови и понашање уз ширење знања су основни 
предуслов за безбедно понашање возача у саобраћају, а систем казнених поена са мерама које се 
паралелно спроводе, у зависности од броја казнених поена, представља кључни елемент за 
унапређење понашања возача. Систем казнених поена омогућава стручно издвајање одговарајућих 
критичних група возача.  

У Србији је такође препознат проблем прекршаја у саобраћају и проблем рецидивиста, при чему се 
увођењем система казнених поена, на основу светских искустава, ови проблеми у саобраћају успешно 
решавају. Развијене земље су овакве системе увеле још 1970. године, па код нас овај систем 
представља један пионирски подухват који би требало стално пратити, усавршавати и мењати, на 
основу истраживања ефеката примене система. 

У Србији није предвиђена примена мера пре одузимања дозволе за прекршиоце. Овим мерама би 
био извршен превентивни утицај на возаче након појаве прекршаја, јер се за почетак примене мера 
не би чекао тренутак да прекршиоци накупе критичан броја поена тј. 18 поена. Требало би 
размотрити и чињеницу да системом нису обухваћени неки од најчешћих прекршаја који се 
кажњавају само новчано, јер у постојећој ситуацији није омогућено стално праћење ових прекршаја и 
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прекршиоца. Применом казнених поена за ове прекршаје било би омогућено праћење стања и боље 
санкционисање прекршилаца, јер би им поред малих новчаних казни била запрећена и санкција у 
виду уписивања казнених поена за прекршаје. 

За прекршиоце би требало увести неколико нивоа санкција пре одузимања дозволе. Након сваког 
прекршаја или након одређених граница поена прекршиоцима би требало слати упозоравајућа 
писма, чиме би возачи били информисани о тренутном броју поена, а и упозорени да би у 
будућности требало безбедније да возе и да поштују прописе. Након одређеног броја поена 
прекршиоци би требало да похађају курсеве унапређења возача, који би омогућавали брисање 
одређениог броја казнених поена. Ови курсеви би могли бити добровољни, а након одређене 
границе поена или због тежих прекршаја прекршиоци би требало да буду обавезани да похађају ове 
курсеве. Курсеви би требало да буду предвиђени и за посебне групе прекршилаца, нпр. прекршиоце 
који често прекорачују брзину или возе у алкохолисаном стању.  

Тек након одузимања дозволе, за прекршиоце су предвиђене рехабилитационе мере. Ове мере 
подразумевају да возачи којима је одузета дозвола буду послати на темељну медицинску процену и 
да учествују у семинару унапређења знања из безбедности саобраћаја. Ове мере су свакако 
позитивне, али би неке од тих мера требало применити и на прекршиоце који имају казнене поене, а 
нису још дошли у ситуацију да им дозвола буде одузета због поена. 

Подаци показују да у општини Пирот постоји проблем прекорачења брзине и зато је неопходно што 
пре смањити проценат возача који не поштују ограничења брзине. Највећи број прекршаја и незгода 
се догодио управо због прекорачења брзине кретања, при чему би се спровођењем мера управљања 
и контроле брзинама број прекршаја могао значајно смањити. Неке од предложених акција би 
подразумевале: повећану контролу саобраћајне полиције која поседује квалитетну, савремену 
опрему за праћење брзина возила; примену издигнутих површина раскрсница и пешачких прелаза; 
промену врсте коловозног застора; увођење зона 30 где је то могуће; увођење променљиве 
саобраћајне сигнализације (ИТС). 

У општини Пирот ради (2013. година) седам ауто школа које су у приватном власништву, а код већине 
ауто школа примећени су недостаци у раду и обуци кандидата. Један од недостатака је недовољан 
број часова практичне обуке и стицање само основних знања о саобраћају кроз теоријску обуку. Ако 
би се ауто школе придржавале основних правила о обуци кандидата укупан број прекршаја будућих 
возача би био смањен за око 30%. 
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ОДНОС РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И РЕВИЗИЈЕ ПРОЈЕКАТА 
СА АСПЕКТА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

RELATIONSHIP BETWEEN REVISION OF TECHNICAL DOCUMENTATIONS AND 
ROAD SAFETY AUDIT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA 

Миленко Џевер1, Милка Шкрбић2, Милија Радовић3 и Милан Тешић4 

Резиме: Изградња, реконструкција и рехибилитација објекта, самим тим и путне инфраструктуре дефинисана је 
Законом о уређењу простора и грађењу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13).  

Поред наведеног, а у складу са директивом 2008/96/EC и важећим Законом о безбједности саобраћаја 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/11), успостављена је независна ревизија 
пројеката са аспекта безбједности саобраћаја. У досадашњој пракси и примјени ревизије пројеката са аспекта 
безбједности саобраћаја, створене су недоумице о значају и улози, те односа исте према техничкој ревизији 
пројеката. 

У оквиру овог рада, представљени су приступи обе ове ревизије, те њихов међусобни однос, односно положај и 
значај и једне и друге у процесу изградње, реконструкције и рехабилитације јавних путева. 

Кључне ријечи: Безбједност саобраћаја, РСА, техничка контрола пројеката обавезно заустављање 

1. УВОД 

Саобраћајна инфраструктура као јавна инфраструктура представља објекте на површини или испод 
површине земље и воде изграђене или планом су предвиђени за изградњу који омогућавају кретање 
људи, добара, производа и др., при чему јавни пут представља  површину од општег значаја за 
саобраћај, коју свако може слободно да користи под условима одређеним законом и коју је 
надлежни орган прогласио јавним путем. 

У Републици Српској јавни путеви се разврставају на ауто-путеве, брзе путеве, магистралне путеве, 
регионалне путеве, локалне путеве и улице у насељу. 

Изградња, реконструкција и рехибилитација објекта, самим тим и путне инфраструктуре Републике 
Српске, дефинисана је Законом о уређењу простора и грађењу Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 40/13).  У оквиру овог Закона дефинисане су различите фазе које сукцесивно 
слиједе једна другу, а које за крајњи циљ имају издавање грађевинске дозволе.  

Правилником о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 40/13), прописани су дијелови техничке документације, садржај техничке документације, врсте 
пројеката који чине техничку документацију, формирање техничке документације, контрола техничке 
документације и накнада за израду, ревизију и нострификацију техничке документације. Истим 
Правилником уређено је да се  техничка контрола документације врши кроз: 

- ревизију техничке документације и  
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78000 Бања Лука, Република Српска, е-mail: m.dzever@absrs.org  
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3 дипломирани инжењер саобраћаја, агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, змај јовина 18, 
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- нострификацију техничке документације 

Неопходно је напоменути да се нострификација техничке документације врши у случајевима када је 
техничка документација урађена у иностранству и у том случају ревизија документације је обавезна. 

Поред наведеног, а у складу са директивом 2008/96/EC и важећим Законом о безбједности 
саобраћаја Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/11), успостављена је 
независна ревизија пројеката са аспекта безбједности саобраћаја. 

Правилником  о условима и начину ревизије  и провјере безбједности саобраћаја, условима и начину 
лиценцирања ревизора и провјеривача  („Службени гласник Републике Српске“  број 72/12), 
дефинисане су процедуре Ревизија безбједности саобраћаја (РБС) и Провјера безбједности 
саобраћаја (ПБС), те услове за услови, обавезе и правци дјеловања за примјену ревизије 
безбједности саобраћаја, провјере безбједности саобраћаја, услове за обављање послова ревизора и 
провјеривача безбједности саобраћаја, начин лиценцирања и контроле рада ревизора и 
провјеривача безбједности саобраћаја, базу података, важећу листу ревизора и листу провјеривача 
безбједности саобраћаја. 

О Безбједносном управљању путном инфраструктуром – објављеном у октобру 2008 – Европска Унија 
је донела јасну одлуку да ће Ревизија Безбједности саобраћај бити обавезна за Европску основну 
мрежу у сљедећим годинама. У поменутој директиви Ревизија безбједности саобраћаје  је дио пакета 
следећих мјера за повећање безбедности пута као што су 

- Процена утицаја на безбједност пута, 

- Ревизија безбједности саобраћаја, 

- Степен безбедности и оперативно управљање мрежом путева (укључујући и управљањем 
деловима путева високог ризика), 

- Провера безбедности  саобраћаја,  

- Дубинске анализе саобраћајних незгода. 

 

Слика 1. Значај и  улога појединих процедура из директиве 2008/96/EC 

Ревизија Безбједности Саобраћаја (РБС)  се врши за путеве у фази пројектовања нових путева, 
односно реконструкцији постојећих и представља инжењерску алатку која дјелује превентивно у 
наведеним фазама. За разлику од ревизије безбједности саобраћаја,  Провјера Безбједности 
Саобраћаја (ПБС) представља  алатку која се користи у анализи постојећих путева и користи се са 
циљем побољшања постојећих услова пута у функцији безбједности саобраћаја. Ревизија 
Безбједности Саобраћаја (РБС) се обавезно спроводи за пројекте јавних путева у фазама  идејног 
пројекта, главног пројекта изградње, реконструкције и рехабилитације, прије почетка експлоатације 
пута и непосредно послије пуштања пута у саобраћај. 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
НА БЕЗБЕДНОСТ 

ПУТА 
(РИА) 

 

РЕВИЗИЈА 
БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА 

(РБС) 
 

ПРОВЕРА 
БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА 

(ПБС) 
 

УПРАВЉАЊЕ 
ЦРНИМ ТАЧКАМА 

(БСМ) 
 

УПРАВЉАЊЕ  
БЕЗБЕДНОШЂУ 
МРЕЖЕ ПУТЕВА 

(НСМ) 

ПРЕВЕНЦИЈА ПОПРАВЉАЊЕ 

НОВИ ПРОЈЕКТИ ПОСТОЈЕЋИ ПУТЕВИ 
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2. РЕВИЗИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ревизију техничке документације са свим њеним дијеловима може вршити правно лице које има 
одговарајућу лиценцу за обављање тих послова. Лиценцу за ревизију техничке документације 
министар издаје правном лицу које: 

- је уписано у судски регистар 

- има одговарајуће стручне резултате на пословима израде и ревизије одговарајуће техничке 
документације, 

- које за сваку фазу у радном односу са пуним радним временом, у складу са законом, има 
најмање:  

o  два дипломирана инжењера одговарајуће струке са лиценцом за ревизију сваке 
фазе техничке документације, за објекте за које грађевинску дозволу издаје 
Министраство 

o  једног дипломирана инжењера одговарајуће струке са лиценцом за ревизију сваке 
фазе техничке документације, за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
управејединице локалне самоуправе 

Лиценца за ревизију дијела техничке документације издаје се физичком лицу које има: 

- одговарајућу стручну спрему (дипломирани инжињер грађевине, смјер нискоградња, 
дипломирани инжењер саобраћаја) 

- положен стручни испит 

- најмање осам година искуства на пословима израде или ревизије техничке документације. 

Физичко лице да би вршило ревизију техничке документације, из области саобраћајне 
инфраструктуре, треба да посједује лиценцу за ревизију грађевинских радова на објектима 
нискоградње, односно саобраћајне сигнализације. 

 

Слика 2. Упрошћени дијаграм процеса ревизије техничке документације 

Ревизијом техничке документације провјерава се:  

- да ли је документацију израдило правно лице са одговарајућом лиценцом (лиценца за израду 
техничке документације за објекте нискоградње) 

- да ли је документација комплетна та да ли је пројекат урађен у складу са пројектним задатком 

- да ли је документација урађена у складу са локацијским условима и идејним пројектом 
(уколико је рађен) 
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- да ли је документација урађена у складу са важећим техничким стандардима, прописима и 
правилима струке и одредбама одговарајућих закона 

- да ли су испоштовани услови из претходно прибављених сагласности и мишљења јавних и 
комуналних предузећа те других надлежних институција 

- да ли су испоштовани услови заштите животне средине и да ли су све фазе пројекта усклађене 
са предвиђеним мјерама заштите од пожара и експлозија 

Након извршене контроле техничке документације сачињава се завршни извјештај о извршеној 
ревизији техничке документације и издаје се потврда о извршеној ревизији. 

Извјештај о ревизији техничке документације између осталог садржи: основне податке о 
инвеститору, податке о објетку и локацији на којој се гради,опште податке о пројекту који је предмет 
техничке контроле, податке о правном лицу које је израдило пројект, податке о правном лицу које је 
извршило контролу техничке документације, податке о главном ревиденту и лицима лицима која су 
извршила контролу појединих дијелова техничке документације,попис дијелова и садржаја техничке 
документације, датум вршења техничке контроле пројектне документације, попис дијелова и 
садржаја техничке документације, закључак о извршеној ревизији техничке документације којом се 
констатује: да је техничка документација комплетна и да су њени дијелови међусобно усклађени, да 
је документацију израдило правно лице које има лиценцу за ту врсту објеката, да је документација 
урађена у складу са пројектним задатком, локацијским условима, да пројектна рјешења 
задовољавају услове у вези са сигурношћу објекта, да су испоштовани посебни закони, стандарди, 
технички нормативи и правила струке за ту ту врсту објеката или се констатују неправилности 
утврђене техничком контролом и предлажу мјере за њихово отклањање и друго, извјештаје о 
контроли појединих дијелова техничке документације, потврду о извршеној ревизији, која поред 
општих података о правном лицу које је извршило контролу техничке документације садржи: изјаву 
правног лица које је извршило ревизију пројектне документације, име и презиме главног ревидента и 
ревидената појединих дијелова техничке документације, стручна спрема и њихови потписи, број и 
датум потврде, потпис и печат правног лица које је извршило ревизију техничке документације. 

Исправност ревидованог пројекта потврђује се овјером на насловној страни сваког од три примјерка 
увезаног, запечаћеног и овјереног пројекта који је достављен на контролу. Завршни извјештај о 
ревизији техничке документације чини саставни дио техничке документације 

3. РЕВИЗИЈА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Ревизија безбједности саобраћаја дефинисана је као формална и независна оцјена испуњености 
захтјева безбједности саобраћаја пројекта изградње, реконструкције и рехабилитације пута од стране  
независног стручног лица или тима. 

Ревизија безбједности саобраћаја (РБС) се обавезно спроводи за пројекте јавних путева у фазама 
идејног пројекта, главног пројекта изградње, реконструкције и рехабилитације, прије почетка 
експлоатације пута и непосредно послије пуштања пута у саобраћај. Неопходно је нагласити да је 
Правилником предвиђено да се процедура РБС проводи прије ревизије техничке документације и 
саставни је дио пројекта, при изради одговарајуће фазе техничке документације и исту спроводи 
ревизор. 

При избору ревизора, мора се водити рачууна да је он независан од пројектанта и управљача пута, 
при чему ревизор не може бити пројектант пројекта јавног пута за који се врши РБС, нити може бити 
наручилац пројекта за који се врши РБС. 

Ревизор у извештају о РБС идентификује небезбједне елементе пута, образлаже њихов потенцијални 
негативни утицај на настанак саобраћајних незгода, односно на посљедице саобраћајних незгода и 
даје препоруке у циљу унапређења пројекта, односно пута.  Управљач пута је обавезан да анализира 
РБС и писмено се изјасни о препорукама ревизора 

 Послове РБС  могу обављати физичка и правна  лица која имају лиценцу, а коју на основу уиспуњених 
услова издаје Агенција за безбједност саобраћаја. Основни услови за издавање лиценце за обављање 
послова ревизије су: 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
111 

 

- посједује VII степен стручне спреме, саобраћајног смјера - друмски саобраћај или грађевинског 
смјера, 

- посједује три године радног искуства у струци и  

- посједује увјерење о завршеној обуци за ревизоре,  

- док за правна лица се издаје лиценца која испуњавају сљедеће услове: 

- посједује одговарајуће овлашћење  за послове пројектовања у складу са прописима из области 
пројектовања и грађења, 

- посједује три године радног искуства у струци и  

- запошљава или ангажује најмање три физичка лица која посједују лиценцу ревизора. 

 

Слика 3. ̀  Упрошћени дијаграм процеса ревизије безбједности саобраћаја 

Управљач пута може повјерити ревизију, односно провјеру безбједности пута само ревизорима, 
односно провјеривачима са важеће листе коју објави Агенција, при чему је управљач пута дужан да 
један примјерак извјештаја о извршеној ревизији, односно провјери пута и писмено изјашњење 
управљача пута на извјештај достави Агенцији за безбједност саобраћаја.  Контролу рада ревизора и 
провјеривача, укључујући контролу на путевима, како би се задржао уједначен критеријум и квалитет 
обављања посла, спроводи Агенција. 

5. ДИСКУСИЈА 

У оквиру поступка прибављања грађевинске дозволе у Републици Српској, као докази који се 
прибваљају огледају се у прибављању локацијских услова, доказа о ријешеним имовинским 
односима, уговор о концесији или приватно-јавном партнерству у случајевима кад се путеви граде у 
том аранжману, еколошка дозвола, те достављају главни пројекат, извјештај о ревизији техничке 
документације, те други докази одређени посебним законима. Под доказима одређеним посебним 
законима сматрају се низ доказа који се прибављају у процесу пројектовања и прибављања доказа, а 
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између осталих могу се издвојити коначна електро-енергетска сагласност, против пожарна сагласност 
и др. 

Упроштен дијаграм прибављања доказа у поступку грађевинске дозволе приказан је у оквиру слике 4. 

 

Слика 4. Докази, неопходни за издавање грађевиснке дозволе 

Имајући у виду претходно наведене чињенице којим је констатовано да је процедура ревизије 
безбједности саобраћаја установљена прво Законом о основама безбједности саобраћаја на 
путевима БиХ, те Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, извјештај о 
извршеној ревизији безбједности саобраћаја је неопходан  и потребан доказ у процеси издавања 
грађевинске дозволе за јавне путеве. У складу са наведеним може се констатовати  да Извјештај о 
ревизији техничке документације има исту улогу у овом процесу као и Извјештао о ревизији 
безбједности саобраћаја. 

Иако су ове двије процедуре независне, с обзиром да се примјењују на исте објекте (јавне путеве у 
фаз пројектовања), извршена је компарација ових процедура у дијелу услова за обављање, израде 
извјештаја, фокуса дјеловања. 

Услови за обављање послове ревизије техничке документације се дјелимично разликује у односу на 
услове за ревизоре безбједности саобраћаја. Да би се физичко лице бавило ревизијом техничке 
документације, оно мора да посједује осам година радног искуства на пословима пројектовања, 
односно надзора. У односу на ревизију техничке документације ревизор безбједности саобраћаја 
мора да посједује најмање три године у струци, те положен испит за ревизоре. 

Поред ове разлике, ревизори безбједности саобраћаја могу израђивати извјештаје као физичка лица, 
док изјевштаје о ревизији техничке документације искључиво могу да врше правна лица. 

Такође, постоји разлика и у условима за обављање ревизије за правна лица. Наиме, да би правно 
лице, прибавило одобрење за вршење ревизије техничке документације, мора да има бар једно 
стално лице које посједује лииценцу за ревизију техничке документације и то за објекте за које 
грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, док за објекте за које грађевинску 
дозволу издаје надлежно министарство мора да има запослена најмање два лице која посједују 
лиценцу за ревизију техничке документације. 

За добијање лиценце за обављање послове ревизије безбједности саобраћаја, правно лице поред 
услова да се бави пословима пројектовања и ревизије, мора да има запослена или ангажована три 
лица са листе ревизора безбједности саобраћаја. 

У погледу садржаја које посматрају разлика се огледа у обиму и фокусу посматрања. Наиме задатак 
ревизије техничке документације је да утврди да ли је техничка документација у комплету 
усаглашена са издатим локацијским условим,  те да ли су испоштована правила струке за све фазе 
које чине техничку документацију, односно да ли су фазе међусобно усаглашене, и др.  
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Ревизија безбједности саобраћаја се фокусира искључиво на утицај појединих пројектних елемената 
на безбједност саобраћаја.  

У оквиру фотографија које се налазе испод, приказан је прилаз прилази једној раскрсници у Данској  
прије и послје примјене процедуре ревизије безбједности саобраћаја. Након спроведене ревизије 
безбједности саобраћаја, приликом реконструкције, прилаз раскрсници је добио сасвим други 
карактер, посебно са аспекта кретања пјешака. 

  
Слика 5. риказ изгледа дијела раскрснице у Данској прије и послије извршене ревизије безбједности 

саобраћаја 

Фундаментална особина ревизија безбедности саобраћаја је да су најефективније када се 
предузимају током раних фаза развоја пројекта и пројектовања.  

Ревизор у поступку ревизије безбједности саобраћаја првенствено дефинише проблеме и запажања. 
Под проблемима се обично дефинишу открића, односно недостатке који ће повећати ризик 
саобраћајних незгода или учесталост истих. Са започетим  промјенама пројекта, саобраћајне незгоде 
и ризик би требало да буду смањени. Ревизор би требало да илуструје његове препоруке вербално 
или са цртежима.  

Под запажањима се првенствено посматрају недостаци који вјероватно неће водити ка настанку 
саобраћајних незгода, али би се њиховим отклањањем унаприједили одрживост пројекта или би 
олакшали захтјеве корисника путева. Запажања могу да усмјере пројектанта и наручиоца ка новим 
корацима, и важним питањим са аспекта безбједности саобраћаја. 

У том контексту, важећим Правилником дефинисано је да се ревизија безбједности саобраћаја, 
обавља прије ревизије техничке документације. 

У односу на ревизију техничке документације, у процесу ревизије безбједности саобраћаја постоји 
међусобна интеракција, сва три учесника у процесу. Наиме у процесу, ревизије безбједности 
саобраћаја, укључен је клијент, који се изјашњава о проблемима и запажањима и доноси коначне 
одлуке о измјенама пројекта. У процесу, ревизије техничке документације, интеракција се одвија 
искључиво  између пројектанта и ревидента. 

6. ЗАКЉУЧАК 

У досадашњој пракси у Републици Српској, без обзира на донешену одговарајућу законску регулативу 
из области ревизије безбједности саобраћаја, није примјећена значајна примјена ове процедуре у 
поступку прибављања грађевинске дозволе за јавне путеве. 

Више разлога постоји за ово стање. Неки од разлога се огледају у непостојању довољно сазнања о 
овој процедури, њеној улози у поступку прибављања грађевинске дозволе, па чак постојања  
игнорисања ове процедуре.   

Поред овог, значајно је учешће и конвенционалних ставова о овој процедури као непотребној, с 
обзиром да постоји процедура ревизије техничке документације. У овом раду, извршена је 
компарација ове двије процедуре иако су оне по природи, мјесту и улози независне једна од друге.  
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Међутим, неопходно је нагласити да имају заједнички предмет посматрања, конкретно објекат јавног 
пута у процесу изградње или реконструкције.  

Поред наведеног, за обе посматране процедууре се може констатовати да су: 

- • Званичан процес; 

- • Независан процес; 

- • Спроведен од стране неког са одговарајућим искуством и тренингом; 

Суштинска разлика између ове две процедуре, се огледа у фокусу посматрања. Наиме ревизија 
безбједности саобраћаја ограничена је на питања безбједности пута, док ревизија техничке 
документације превенствени фокус има на формално-правним питањима, те питањима примјене 
одговарајућих прописа и међусобне усаглашености појединих фаза пројекта. 

Имајући у виду, недавно ступање на снагу прописа који регулишу преоцедуру ревизије безбједности 
саобраћаја, неопходна је истрајност у овом процесу, те корекција законских и подзаконских аката, 
који би имали за циљ значајни примјену ревизије безбједности саобраћаја. 

Као што је већ споменуто ове двије процедуре, имају своје мјесто и простор који су законским и 
подзаконским актима јасно раздвојени и дефинисани. У будућем преиоду, неопходно је поред 
репересивних мјера, чинити напоре у правцу промјене свијести код представника управљача путева, 
о значају ове процедуре на друштво. 
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NEKI PRISTUPI OBJEKTIVIZACIJE REZULTATA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 

SOME APPROACHES OBJECTIFICATION OF RESULTS VEHICLES TECHNICAL 
INSPECTION 

Drago Talijan1, Branko Miladinović2 i Milan Plavšić3 

Rezime: Tehnički pregledi vozila su u uslovima tržišne privrede postali konkurentna djelatnost, pa su zahtjevi za što 
boljim poslovnim rezultatima rezultirali smanjenjem kvaliteta izvršenih pregleda. Zbog te činjenice, u saobraćaju se 
mogu naći vozila koja su bezbjedno nepodobna ili ekološki neprihvatljiva. U cilju povećanja nivoa kvaliteta tehničkih 
pregleda, moguće je primijeniti metode dodatnog nadzora koje će povećati povjerenje u objektivnost ocjene stanja 
vozila ili rezultata mjerenja dobijenih na tehničkom pregledu. 

Ključne riječi: tehnički pregled vozila, inspekcija vozila, rezultati mjerenja tehničkih pregleda 

1. UVOD 

Propisi kojima je regulisana oblast tehničkih pregleda u BiH su u visokom stepenu usklađeni sa regulativom 
EU i može se zaključiti da je postignuta harmonizacija tehničkih zahtjeva pri inspekciji vozila u visokom 
stepenu sa razvijenim zemljama Zapadne Evrope. Pored toga, sa sigurnošću se može tvrditi da je nivo 
opremljenosti uređajima i opremom tehničkih pregleda na natprosječnom nivou, u odnosu na okruženje i 
druge zemlje, što omogućuje da se, sa tehničkog aspekta, izvrši kvalitetan pregled vozila prilikom 
registracije ili periodične kontrole ispravnosti.  

Cijeneći navedene preduslove, nameće se zaključak da tehnički pregled vozila izvršen u BiH treba dati 
objektivnu sliku stanja vozila i da se neće naći u saobraćaju vozila koja su nebezbjedna za vožnju, ili imaju 
nedostatke zbog kojih će biti ugrožena okolina. 

Međutim, i pored svih pretpostavki, za koje se pobrinuo zakonodavac, da tehnički pregled da objektivnu 
sliku o stanju vozila, imamo situaciju da se gubi povjerenje u rezultate pregleda jer se naknadnom 
kontrolom utvrđuje da rezulati prikazani u izvještaju ne odgovaraju rezultatima koji se dobiju kontrolnim 
pregledima. 

Iz navednog slijedi da dio registrovanih vozila ne ispunjava zahtjeve tehničkih propisa, pa vozila zbog 
nedostataka mogu biti uzročnici nastanka saobraćajnih nezgoda ili nekontrolisani zagađivači životne 
sredine. Zbog takvog stanja, vozači neispravnih vozila često bivaju sankcionisani visokim kaznama i u zemlji i 
u inostranstvu, pa se postavlja opravdano pitanje, da li su nagrađeni ili kažnjeni eventualnom privilegijom 
koju su dobili na tehničkom pregledu. 

2. USLOVI I OKOLNOSTI VRŠENJA TEHNIČKIH PREGLEDA 

Da bi se odgovorilo na pitanje, zbog čega se dešavaju ovakve pojave, neophodno je provesti analizu stanja,  
uslova i okolnosti pod kojima se vrši tehnički pregled vozila. Postoji nekoliko činjenica koje upućuju na 
moguće generatore problema, od kojih su neke sistemske a neke slučajne prirode.  

Među najznačajnijim uticajnim faktorima je odnos ukupnih kapaciteta i ukupnih potreba za ovom 
djelatnošću. Iako se tehnički pregled vozila tretira kao djelatnost od posebnog značaja, uslovi tržišnog 
privređivanja su uveli i dimenziju koja nameće elemente tržišnog ili konkurencijskog poslovanja. Ne 

                                                           
1 Dr Drago Talijan, “EIB Internationale-Centar za motorna vozila”, Skendera Kulenovića 14, 78000 Banja Luka 
2 Branko Miladinović dipl. inž., “Audiotex” doo, Kralja Petra I Karađorđevića 103, 78000 Banja Luka 
3 Dr Milan Plavšić, “AMD Derventa”, Kninska bb, 74400 Derventa  
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postavljanjem ograničenja u razvoju mreže tehničkih pregleda omogućeno je da se u RS stvori višak 
kapaciteta, u odnosu na stvarne potrebe, definisane ekonomskim parametrima rentabilnog poslovanja. Za 
ilustraciju stanja, u RS je po jednoj stanici tehničkog pregleda izvršeno oko 1.700 pregleda vozila, u FBiH 
4.100 a u Hrvatskoj 11.600. na osnovu ovih podataka se može zaključiti da je poslovanje stanica tehničkih 
pregleda u RS veoma opterećeno niskom produktivnošću. Pored toga, analizom relativnog učešća u 
ukupnom obimu posla, primijećeno je da stanica sa najmanjim učešćem participira sa svega 0,04 % a stanica 
sa najvećim učešćem ima 1,34 % ukupnog portfelja. Iz ovih činjenica proističe i logičan zaključak, da je 
vršenje tehničkih pregleda izloženo velikoj konkurenciji i nelojalnom poslovanju. Nelojalno poslovanje se 
ogleda u nepotpunim, nekvalitetnim ili fiktivnim pregledima vozila što je direktna posljedica nepridržavanja 
propisanih procedura i stanja na tržištu. Strah od gubitka klijenta je postao jači od straha zbog sankcije, pa 
su česte situacije da tehnički pregledi dobijaju privremenu zabranu rada. 

Pored ovoga, treba istaći da   na rezultate tehničkih pregleda mogu uticati i sljedeće okolnosti: 

- Kontrole rada tehničkih pregleda od ovlašćenih lica na licu mjesta su po pravilu nenajavljene ali 
predvidive, zbog ograničenih resursa kontrolnih organa, pa se ova okolnost može iskoristiti prilikom 
postupanja sa vozilo, 

- Ne postoji kontinuirani sistem nadzora, takve vrste, da postoji mogućnost naknadne provjere 
postupaka prilikom vršenja tehničkog pregleda,  

- Postoji mogućnost korišćenja drugog vozila za mjerenje pojedinih parametara koji se kontrolišu i koji 
opredjeljuju podobnost vozila sa aspekta zahtjeva tehničkih specifikacija, 

- Postoji mogućnost manipulacije pri ocjeni stanja vozila gdje nisu definisani kvantitativni parametri 
ispravnosti itd. 

3. MOGUĆNOSTI OBJEKTIVIZACIJE DOBIJENIH REZULTATA 

U cilju povećanja povjerenja u rezultate kontrole vozila na tehničkom pregledu mogu se primijeniti razne 
metode i postupci, koji se koriste i u drugim zemljama, jer ni jedan kontrolni sistem nije potpuno imun na 
pojave manipulacije rezultatima pregleda. Ovom prilikom će se navesti one metode koje su provodive i za 
koje postoje tehničke pretpostavke primjene u našim uslovima poslovanja. 

- Jedna od najpouzdanijih metoda, u objektivizacije rezultata tehničkih pregleda, bi bila uvezivanje 
mjernih uređeja u informacioni sistem, čime bi se rezultati mjerenja prikazivali i memorisali 
neposredno u bazi izmjerenih podataka. Brisanje i prepravljanje dobijenih rezultata bi sistemski bilo 
onemogućeno pa bi se operisalo sa stvarnim rezultatima mjerenja. Smetnja u realizaciji ovog metoda 
je velika raznovrsnost proizvođača mjernih uređaja koji se koriste u RS, što jako poskupljuje samu 
pripremu za softversko povezivanje perifernih uređaja sa centralnim procesorom informacionog 
sistema. Dobra strana ovog metoda je smanjenje mogućnosti za manipulaciju mjernim rezultatima ali 
se malverzacije ne bi mogle potpuno izbjeći jer postoji mogućnost upotrebe alternativnog vozila.  

- Druga metoda je video nadzor sa kontinuiranim ili sekvencijalnim praćenjem toka tehničkog 
pregleda. Razvoj audio i video tehnike je učinio pristupačnim ove sisteme i uređaje, pa bi primjena 
ovog metoda dodatno pospješila proces kontrole. Opterećujuća okolnost je što bi video nadzor u 
realnom vremenu bio finansijski veoma zahtjevan, ali bi sekvencijalno praćenje putem video kamera 
bilo mnogo prihvatljivije i jeftinije. Primjena samo ovog metoda kontrole ne bi bila potpuno efikasna 
jer bi izostale informacije o rezultatima mjerenja ali bi vizuelni pregled vozila bio potpuno 
kontrolisan. Prednosti ovakvog sistema su mogućnost neposrednog ili povremenog praćenja toka 
kontrole vozila, pri čemu se može pouzdano identifikovati vozilo i utvrditi vrijeme provedeno na liniji 
tehničkog pregleda. 

- Treći postupak dodatne kontrole je vezan za primjenu RFID tehnologije, što omogućuje identifikaciju 
vozila preko RFID čitača i bar koda, koji po stukturi predstavlja jedinstvenu kombinaciju oznaka za 
svako pojedinačno vozilo u sistemu tehničkih pregleda RS. Nedostatak ovog sistema je što se ne bi 
imao uvid u rezultate mjerenja ukoliko se sistem ne bi unaprijedio modulima za očitanje rezultata 
mjerenja.Prednosti ovog sistema su u relativno jeftinoj konfiguraciji i pouzdanoj evidenciji prisustva 
vozila na liniji tehničkog pregleda. 

- Četvrti metod nije vezan za stanje vozila tokom vršenja pregleda, već za mogućnost naknadne 
kontrole, neposredno nakon završetka tehničkog pregleda. U informacionom sistemu se instalira 
modul koji generiše slučajne brojeve, pa se određen % vozila, koje sistem markira po serijskom broju 
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pregleda, zadržava na tehničkom pregledu kako bi ovlašćeno lice ministarstva ili inspektorata moglo 
izvršiti kontrolni pregled. Loša strana ovog sistema je što bi dijelu vozila bio produžen neplanirani 
boravak na tehničkom pregledu, pa bi vozači mogli biti onemogućeni u obavljanju planiranih 
aktivnosti. Prednosti ovog sistema su što su sva vozila potencijalni kandidati za kontrolni pregleda, 
jer se ne zna koja vozila će biti izabrana i zadržana nakon tehničkog pregleda. 

- Peti metod je vezan za projekat „ležećeg policajca“ koji omogućuje da policija bez prisustva 
tehničkom pregledu vozila vrši nadzor nad vanrednim tehničkim pregledima vozila. Otežavajuća 
okolnost koja prati ovaj projekat je što policijski organi moraju biti osposobljeni i  opremljeni za 
primjenu ovog postupka. Korist od ove metode se ogleda u tome što, na ovakav način, mali broj 
policajaca može kontrolisati veliki broj vozila a rezultati pregleda su dostupni promptno. 

Stručna institucija za tehničke preglede RS je analizirala i razvijala pretpostavke za primjenu ovih postupaka 
nakon čega se i osposobila da izvrši implementaciju bilo koje od metoda, ili više njih u kombinaciji. 

4. ZAKLJUČAK 

Poboljšanje stanja u oblasti tehničkih pregleda vozila se može ostvariti na više načina uvođenjem novih 
metoda i postupaka nadzora nad radom stanica tehničkog pregleda. 

Povećanje povjerenja u rezultate mjerenja i podizanje nivoa kvaliteta tehničkih pregleda bi se moglo postići 
povezivanjem mjernih uređaja u informacioni sistem, postavljenjem video nadzora, primjenom RFID 
tehnologije,i zadržavanjem određenog broja vozila na stanici tehničkog pregleda radi naknadne kontrole od 
strane ovlašćenih lica, primjenom projekta „ležeći policajac“ u praćenju vanrednih pregleda vozila i sl. 

Svi navedeni postupci i metode, pojedinačno i u kombinaciji sa drugima, bi uveliko smanjili mogućnost 
manipulacije mjernim rezultatima i ocjenom stanja vozila, što bi nesumnjivo povećalo povjerenje u 
objektivnost obavljene inspekcije vozila od strane tehničkih pregleda. Na takav način bi se obezbijedilo da se 
u saobraćaju smanji broj bezbjedno nepodobnih vozila i vozila koja nedozvoljeno zagađuju okolinu. 
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СПЕЦИФИЧНОСТИ СТРАДАЊА БИЦИКЛИСТА У САОБРАЋАЈУ 

SPECIFICS OF AFFLICTIONS CYCLISTS IN TRAFFIC 

Борис Антић1, Далибор Пешић2, Ненад Марковић3 и Мијат Церовић4 

Резиме: Бициклисти спадају у групу рањивих учесника у саобраћају, па се из тих разлога у последње време све 
већи број истраживања управо бави проблемом угрожености бициклиста у саобраћају. У циљу управљања 
стањем безбедности саобраћаја први корак представља утврђивање постојећег стања, које се квалитетно може 
спровести само ако се посматрају како феноменолошки, тако и етиолошки аспекти. Наиме, појавни облици 
страдања бициклиста у саобраћају се утврђују феноменолошком анализом, док се стварни узроци страдања и 
специфичности саобраћајних незгода са бициклистима утврђују етиолошком анализом. На тај начин, у циљу 
унапређења стања безбедности бициклиста у саобраћају у одређеној локалној самоуправи, могуће је 
дефинисати мере које одговарају и појавним облицима и специфичностима узрочности саобраћајних незгода са 
бициклистима. У овом раду приказани су резултати истраживања страдања бициклиста у Србији који су били 
предуслов за креирање сета мера намењених унапређењу нивоа безбедности бициклиста у саобраћају.  

Кључне речи: безбедност саобраћаја, саобраћајна незгода, бициклисти, феноменологија, етиологија,  

1. УВОД 

Величину проблема у бициклистичком саобраћају осликава податак да је током 2008. године у 
Европској Унији (са 23 чланице) погинуло 2.440 бициклиста, што чини 6,5% свих смртно страдалих у 
саобраћајним незгодама (ERSO, 2010 ). Ипак, од почетка 21. века у Европи је тренд такав да је број 
страдалих бициклиста мањи за око 4% на подручју земаља ЕУ, при чему су најзначајнија смањења 
забележена у  Финској (14%), Израелу (12,2%) и Словачкој (10,1%) (ETSC, 2010 ). 

Од почетка примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који се примењује од 10. 
децембра 2009. године, број страдалих бициклиста је смањен и у Републици Србије. Наиме, на 
подручју града Београда је током 2010. године број погинулих бициклиста у односу на период 2002 – 
2009. мањи за 30,4%, тешко повређених бициклиста је било мање за 34,1%, док је број лако 
повређених бициклиста смањен за 7,5% , али су ефекти слабили како се 2010. година ближила крају.  

Истраживања у Европској Унији (Antic et al. 2011), показују да су најугроженији бициклисти старости 
изнад 60 година, који чине 37% погинулих, од чега бициклисти 28%, а бициклисткиње 9%. Чак 26% 
погинулих бициклиста страдало је у условима слабије видљивости (највише незгода, 29%, се 
догодило у периоду од 16 до 20 сати), а скоро 60% саобраћајних незгода са смртним страдањем 
бициклиста се догодило у градским условима (CARE, 2011 ). 

У циљу осликавања величине и специфичности проблема угрожености бициклиста у саобраћају у 
Србији, било је неопходно спровести феноменолошку анализу саобраћајних незгода са 
бициклистима, како би се сагледале карактеристике појавних облика страдања бициклиста у 
саобраћају. Имајући у виду географски положај Србије, односно карактеристике рељефа које нису у 
свим регионима погодне за бициклистички саобраћај, неопходно је било изабрати град у коме су 
како због карактеристика терена, тако и због навика становништва бициклисти заступљени у великој 
мери.  

                                                           
1 Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија 
2 Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија 
3 Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија 
4 Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, 11000 Београд, Србија 
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Узимајући претходно наведено у обзир, јасно је да се по описаним карактеристикама издваја регион 
Војводине, а да Суботица представља град за који се може рећи да је одличан репрезент 
бициклистичког саобраћаја у Србији. У посматраном трогодишњем периоду у Суботици се догодило 
3371 саобраћајна незгода, од чега су 272 биле са учешћем бициклиста. За потребе етиолошке 
анализе коришћене су експертизе саобраћајних незгода са учешћем бициклиста, које је спровела 
Комисија вештака Института Саобраћајног факултета у Београду. 

2. ФЕНОМЕНОЛОШКА АНАЛИЗА 

Иако би заступљеност саобраћајних незгода са бициклистима од ''свега'' 8,1 % у свим саобраћајним 
незгодама, могла да доведе до погрешног закључка да бициклисти у Суботици нису посебно 
угрожени, учешће настрадалих бициклиста у укупном броју настрадалих битно мења првобитно 
стечену слику.  

Наиме, бициклисти су чинили више од четвртине погинулих и лако повређених учесника у саобраћају, 
а скоро трећину оних који су у саобраћајним незгодама задобили тешке телесне повреде. Најмањи 
број саобраћајних незгода са бициклистима је за последицу имао само настанак материјалне штете, а 
такве саобраћајне незгоде су чиниле 1,2 % саобраћајних незгода са материјалном штетом. 

Табела 1.  Однос свих СН и СН са бициклистима 

 УКУПНО 

N/Nbic % 

МШ 2480/30 1,2 

ЛТП 564/153 27,1 

ТТП 294/80 32,1 

СМРТ 33/9 27,3 

УКУПНО 3371/272 8,1 

 

 

График 1. Учешће СН са бициклистима у односу на исту последицу у свим СН 

 
Саобраћајне незгоде са бициклистима, с обзиром на то да се ради о рањивим учесницима 
саобраћаја, имају дистрибуцију у којој са 56,3 % преовлађују незгоде са лаким повредама, 29,4 % 
чине незгоде у којима су бициклисти задобијали тешке телесне повреде, а у 3,3 % случајева и 
повреде са смртним исходом. 
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Табела 2. Најчешћи ''узроци'' СН са бициклистима  

 УКУПНО % 

Nbic 

Неуступање првенства у пролазу 111 40,8 

Неправилне радње 92 33,8 

Неприлагођена брзина кретања 50 18,4 

Nbic/УКУПНО БИЦ 253/272 92,8 

 
Узимајући у обзир номенклатуру ЈИС МУП-а, саобраћајне незгоде са бициклистима су најчешће тј. у 
више од 92 % случајева настајале услед неуступања првенства у пролазу (40,8 %), неправилних радњи 
у саобраћају (33,8 %) и неприлагођене брзине кретања (18,4 %). Први и трећи ''узрок'' настанка 
саобраћајних незгода није потребно детаљније појашњавати док ''неправилне радње'' обухватају, на 
пример, погрешно окретање, погрешно скретање, вожња забрањеним смером итд. У преосталих 7,2 
% незгода као узроци настанка саобраћајних незгода са бициклистима наводе се ''неопрезно 
отварање врата'', ''вожња под утицајем алкохола'', ''семафор'', ''недржање растојања'' и ''непрописно 
претицање''. Поред утврђивања ''узрока'' настанка саобраћајне незгоде тј. радње која је довела до 
стварања опасне ситуације, значајно је одређивање врсте, односно типа саобраћајне незгоде.  

На тај начин појашњава се међусобни положај у тренутку судара и начин на који је дошло до незгоде.  
Према ЈИС МУП-а, анализа Табеле бр. 3 показује да половина бициклиста страда у бочним сударима, 
нешто више од петине у сударима при вожњи у истом смеру, а 15,8 % у сударима из супротног смера. 
Овде је важно напоменути да у сударима у сустизању и бочним сударима страда скоро три четвртине 
свих настрадалих бициклиста. Међутим, саобраћајне незгоде са бициклистима су у неколицини 
случајева настајале и услед испадања лица из возила у покрету, превртања на путу, судара са 
заустављеним и(ли) паркираним возилом, а у шест незгода је дошло и до обарања пешака од стране 
бициклисте.. 

Табела 3. Најчешће врсте СН са бициклистима  

 УКУПНО % 

Nbic 

Бочни судар 136 50 

Судар при вожњи у истом смеру 61 22,4 

Судар из супротног смера 43 15,8 

Nbic/УКУПНО БИЦ 240/272 87,2 

Табела 4.  Упоредна анализа најчешћих ''узрока'' и врста СН  
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Бочни судар 
МШ 13 4 0 

НАС 75 29 6 

Судар при вожњи у истом 
смеру 

МШ 1 1 2 

НАС 1 27 27 

Судар из супротног смера 
МШ 5 1 1 

НАС 14 13 7 

 
Много јаснију слику о настанку и околностима саобраћајних незгода од независног разматрања 
''узрока'' и врста саобраћајних незгода, пружа упоредна анализа тих елемената. Наиме, на тај начин 
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се врсте незгода доводе у везу са поступцима који су довели до тих незгода, а како то детаљније 
приказује Табела бр. 4. Анализа показује да бициклисти најчешће страдају у бочним сударима услед 
неуступања првенства у пролазу, док у сударима при вожњи у истом смеру бициклисти подједнако 
страдају због неприлагођене брзине кретања и неправилних радњи. Када се посматра трећа по 
заступљености категорија врста саобраћајних незгода, судари из супротних смерова, приближно 
подједнако су ''узроци'' настанка биле неправилне радње и неуступање првенства у пролазу. 
Међутим, следеће питање које се намеће је да ли су бициклисти чињењем неке небезбедне радње 
(или нечињењем безбедне) начинили пропуст који је довео до настанка саобраћајне незгоде, па тиме 
и сносе одговорност за настанак саобраћајне незгоде.  

Према мишљењу овлашћених службених лица, одговорност бициклиста је постојала у нешто више од 
једне трећине насталих саобраћајних незгода. Ипак, као и за податке о ''узроку'' и врсти саобраћајних 
незгода, податак о одговорности се мора узети са озбиљном дозом резерве, јер лица која врше 
увиђај нису школована за анализу саобраћајних незгода, а тиме ни за утврђивање тих околности. 

Анализа локација на којима настају саобраћајне незгоде са бициклистима од значаја је за 
дефинисање места на којима су бициклисти посебно угрожени како би се са најмање уложених 
средстава постигла највећа ефикасност у повећању нивоа безбедности саобраћаја бициклиста. 
Просторна анализа саобраћајних незгода показала је да се највећи број незгода догађа на 
раскрсницама (57%), а потом на улицама (37%) и путним правцима (6%). Раскрснице, без обзира да 
ли су сигналисане или не, представљају локације на којима се учесници у саобраћају сусрећу са 
низом одлука и низом опасности. Када се бициклисти имају у виду, често могу бити збуњени којим 
делом коловоза је најбезбедније да се крећу како би обавили одређени маневар скретања, посебно 
узимајући у обзир велики број конфликтних тачака. Поред наведеног, честе су и ситуације када 
бициклиста бива заклоњен возилом, па се учесници у саобраћају обично примете тек када нема 
техничких могућности за избегавање настанка незгоде. Битна карактеристика у анализи страдања 
бициклиста у саобраћају је утврђивање која категорија бициклиста, по старости и по полу је 
најугроженија у саобраћају. На тај начин могуће је предузимање мера у циљу унапређења стања 
безбедности које су усмерене управо ка оној категорији бициклиста која је и најугроженија. Анализа 
је показала да су најугроженије биле особе узраста од 51 до 60 година (20%), особе старије од 61 
годину чине више од једне четвртине (26,1 %) популације угрожених бициклиста, а деца и млађе 
одрасле особе више од једне петине (22 %) страдалих.  

Тешке телесне повреде најчешће су задобијале особе старије од 61 годину, а иако је број погинулих 
недовољан за озбиљније закључке може се приметити да млађе особе ређе задобијају повреде са 
смртним исходом. Када се посматра структура настрадалих бициклиста највише је оних са лаким 
телесним повредама, а смртни исход је забележен у 3,7 % случајева.  

2.1. Временска анализа саобраћајних незгода 

Када се посматрају све саобраћајне незгоде, анализа показује да су месеци у којима су се најчешће 
догађале саобраћајне незгоде са бициклистима били мај, август и октобар. Највећа заступљеност 
саобраћајних незгода са бициклистима у свим насталим саобраћајним незгодама забележена је у 
мају, априлу и августу. Саобраћајне незгоде са бициклистима показују тренд да су уторак и четвртак 
дани у којима је најчешће долазило до настанка саобраћајних незгода са бициклистима, а најмање 
незгода са бициклистима се догађало недељом. Посматрано по заступљености, просечно у више од 
четвртине саобраћајних незгода са настрадалим учествују бициклисти, при чему се четвртком у 
незгодама са настрадалим догађало чак 36,8 % незгода са страдалим бициклистима.  

При анализи расподеле по часовима у току дана посматране су само саобраћајне незгоде са 
страдалим бициклистима, а по фреквенцији се издвајају два вршна сата и то од 09 до 10 сати и од 15 
до 16 сати, иако је код свих саобраћајних незгода са настрадалим изражен вечерњи период од 18 до 
20 сати. Како бициклисти често представљају тешко уочљиве препреке, повећана угроженост 
бициклиста у вечерњим часовима би била очекивана, али су се на посматраном узорку у вечерњим 
часовима саобраћајне незгоде са бициклистима ређе догађале. Више од половине незгода са 
настрадалима (53,1 %) је у периоду од 07 до 08 сати било са страдалим бициклистима, док је у 
периоду од 08 до 09 сати и од 09 до 10 сати забележена заступљеност од по 46 %. Следећи период 
који се издваја по заступљености страдалих бициклиста је од 14 до 16 сати када бициклисти чине око 
40 % настрадалих у сваком једночасовном интервалу. 
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3. ЕТИОЛОШКА АНАЛИЗА 

Схватајући озбиљност угрожености бициклиста, у свету се одавно спроводе бројна истраживања и 
остале активности упућене повећању безбедности ове категорије рањивих учесника у саобраћају. Као 
посебно значајан алат за утврђивање околности под којима долази до страдања у саобраћају 
издвојиле су се ''дубинске анализе – метод независне оцене'' (in-depth analysis), а важно је истаћи да 
Закон о безбедности саобраћаја на путевима обавезује локалне самоуправе да у року од 30 дана 
испитају сваку саобраћајну незгоду са погинулим, што се такође односи и на смртне саобраћајне 
незгоде са бициклистима. На основу резултата тих анализа који указују на карактеристике и 
механизме настанка саобраћајних незгода са бициклистима, на најбољи начин је могуће дефинисање 
мера за избегавање саобраћајних незгода са бициклистима и тиме повећање нивоа безбедности 
бициклиста. Узимајући то у обзир, спроведено је истраживање 117 експертиза саобраћајних незгода 
са учешћем бициклиста, које су у посматраном шеснаестогодишњем периоду биле предмет рада 
Комисије за саобраћајно-техничка вештачења Института Саобраћајног факултета у Београду. У 87 
анализираних случајева, у судару са бициклистом је учествовао путнички аутомобил, што чини 74 % 
анализираних експертиза саобраћајних незгода, а по угрожености су се посебно истицали бициклисти 
мушког пола (89 %), старији од 46 година (55 %). 

Када се има у виду да бициклисти спадају у групу рањивих учесника у саобраћају, за очекивати је да 
саобраћајне незгоде са бициклистима најчешће имају смртне последице. Анализа на посматраном 
узорку је показала да у свега 3% случајева бициклиста није задобијао повреде док је у 4% бивао 
лакше повређен. 

Алкохолисаност међу учесницима СН са бициклистима је била заступљена у значајном броју 
случајева, јер су возачи били алкохолисани у 23%, а бициклисти у чак 27% случајева, при чему је више 
од петине бициклиста учествовало у саобраћају са концентрацијом алкохола која је била већа од 1,5 
‰. 

Анализирајући околности под којима су настајале СН са бициклистима, као посебно важан закључак 
издвојила се појава да је у 94% СН са бициклистима постојао пропуст бициклисте који је био узрочно 
везан за настанак незгоде. Искључива одговорност возача аутомобила уочена је у свега 6% случајева, 
а приближно у половини случајева СН са бициклистима су настајале као последица обостраних 
пропуста учесника незгоде, односно и пропуста возача и пропуста бициклисте. 

Места настанка саобраћајних незгода подељена су по регионима и уочено је да су се анализиране 
незгоде најчешће догађале у Војводини (26%), Централној Србији (16%) и Западној Србији (16%), док 
су остали региони мање заступљени. Иако посматрани резултат указује да је подручје Војводине 
најзаступљеније, што указује на смер активностима за унапређење безбедности бициклиста ка овом 
делу Србије, много значајнији резултат било је уочавање на којим путевима-местима долази до 
страдања бициклиста. Највећи број анализираних незгода догађао се на градским улицама (38%), а 
потом на магистралним (27%) и регионалним (25%) путевима, при чему је интересантно указати да се 
трећина незгода догодила на раскрсницама. Коловоз је био сув у 83%, а неоштећен у 64% случајева.  

Иако би се могло очекивати да су бициклисти због теже уочљивости посебно угрожени у ноћним 
условима видљивости, анализа је показала да се највећи број анализираних незгода са бициклистима 
догађао у условима дневне видљивости.  

Бициклисти најчешће страдају у бочним сударима, што одговара страдању бициклиста у 
раскрсницама (градским улицама) и то у 36% анализираних случајева, а потом у сударима у 
сустизању са 27% анализираних случајева. Ипак, упоредна анализа врсте судара и насталих 
последица даје далеко интересантније резултате јер највише бициклиста смртно страда код судара у 
сустизању, чак 96%. 

Детаљнија анализа смртног страдања бициклиста по закошености међусобних оса путничког 
аутомобила и бицикла у тренутку судара показује да су у 51% случајева, саобраћајне незгоде настале 
тако што је угао оса путничког аутомобила и бицикла износио између 00 и 900.  
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График 2.  Дистрибуција СН по закошености у тренутку судара 

Колико су саобраћајне незгоде са претходно наведеном закошености у тренутку судара опасне по 
бициклисте показује податак да је највећа смртност забележена код судара у сустизању (91%) и 
судара под закошености од 460 до 900 (90%), док је смртност код судара под углом од 10 до 450 била 
71%. 

Као и код осталих СН са рањивим учесницима саобраћаја, један од најзначајнијих параметара СН са 
бициклистима је брзина аутомобила у тренутку судара. Анализа посматраног узорка је показала да су 
при мањим брзинама аутомобила бициклисти угроженији од пешака. Наиме, при брзинама 
аутомобила до 20 km/h смртно је страдало 40% бициклиста, док смртност пешака при брзини од 20 
km/h износи до 5%. Већа угроженост бициклиста у односу на пешаке приметна је и код брзина 
аутомобила у интервалу 21 - 40 km/h где је смртно страдало скоро 50 % бициклиста, a смртност 
пешака за брзину од 40 km/h износи око 30 %.   

Табела 5. Дистрибуција СН по сударној брзини аутомобила 

БРЗИНА 
АУТОМОБИЛА (km/h) 

НЕЗГОДЕ СМРТНОСТ 

% % 

ДО 20 5 40 

21 – 40 26 48 

41 – 60 42 66 

61 – 80 24 91 

ПРЕКО 80 3 100 

  

 

График 3. Смртност пешака у зависности од сударне брзине (GRSP, 2008) 

Описани резултати постају још драстичнији када се у обзир узме дистрибуција сударних брзина 
бицикла у тренутку судара. Наиме, највећи број страдалих бициклиста се кретао брзином која је била 
у интервалу 11 – 15 km/h, при чему је просечна брзина бицикла у тренутку судара била 14 km/h. Код 
судара у сустизању од пресудне важности је управо разлика између сударних брзина аутомобила и 

00 (3600) 

900 
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бицикла, па угроженост бициклиста постаје још значајнија када се сударна брзина аутомобила умањи 
за сударну брзину бицикла (Антић и др., 2010). 

У зависности од фазе незгоде у којој настају, повреде бициклисте се  могу сврстати у три групе: 
примарне, секундарне и терцијарне (Јечменица и др., 2010). Анализа саобраћајних незгода са 
смртном последицом бициклиста, показала је да у 65% случајева до смрти долази само као 
последица повреда главе, док је повреда главе у комбинацији са расцепима унутрашњих органа била 
узрок смрти у 15% случајева. У 17% случајева, бициклисти смртно страдају услед повреда кичме, а 
расцепи унутрашњих органа су у свега 3% случајева били узрок смрти.  

 

График 4. Дистрибуција смртоносних повреда бициклиста 

Описана дистрибуција повреда показује да разлика брзина возила и бицикла, односно велике брзине 
возила нису доминантан узрок смртног страдања бициклиста, већ управо њихова рањивост, тако да 
би употреба заштитних кацига за бициклисте значајно смањила смртност бициклиста. Анализа на 
посматраном узорку је такође показала да је у 82% случајева долазило до прелома костију 
бициклисте. 

Табела 6. Дистрибуција смртоносних повреда бициклисте  

 ВРСТА 
СУДАРА 

СМРТ. ПОВРЕДЕ (%) 

% ГЛАВА КИЧМА РАСЦЕП 

БОЧНИ СУДАР 36 81 13 6 

СУДАР У СУСТИЗАЊУ 27 77 20 3 

ЧЕОНИ СУДАР 19 80 17 3 

СУДАР ПРИ УПОР. ВОЖЊИ 18 82 18 0 

 
Анализа повређивања бициклиста по типу судара показала је да у 96% случајева код судара у 
сустизању долази до смртне последице, при чему су повреде главе биле узрок смрти у 77 % 
случајева. У бочним сударима уочено је да су повреде главе довеле до смртног исхода у 81% 
случајева.  

Груписањем повреда по локацијама уочено је да су у 68% узорка бициклисти задобијали тешке 
повреде главе, 34% повређених је имало тешке повреде ребара-грудног коша, док су тешке повреде 
кичме биле заступљене са 23%. У 50% случајева бициклисти су поред тежих повреда задобијали 
повреде у терцијарној и секундарној фази судара, које по правилу нису у узрочној вези са смртним 
последицама саобраћајних незгода са бициклистима. 

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Развијене земље света, а посебно оне које имају географских и климатских повољности за развој 
бициклистичког саобраћаја, одавно су препознале користи које се могу остварити употребом бицикла 
као превозног средства, а посебно мотивисањем оних корисника који користе индивидуални превоз 
путничким аутомобилима ка широј употреби бицикла. Сигурно је да на кратким релацијама, каква су 
на пример свакодневна путовања на посао, бицикл успешно може заменити путнички аутомобил, а 
тиме се могу остварити користи широког спектра. Наиме, доказано је да се повећање употребе 
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бицикла, позитивно одражава на здравље људи, посебно у области срчаних обољења чиме би 
друштво могло остварити користи у погледу мањих трошкова лечења, као и већег броја 
расположивих болничких кревета. Са еколошког аспекта, поред претходно описаног побољшања 
квалитета живота, шира употреба бицикла као еколошког превозног средства, уместо употребе 
путничког аутомобила, би се значајно могла одразити на смањење емисије штетних гасова, који 
представљају глобални светски проблем. Проблем саобраћајне буке у централним градским зонама, 
који је присутан и у Београду (Антић и др., 2012 ), био би ублажен ако би део путничких аутомобила 
био замењен бициклима, што важи и за проблем недовољног броја паркинг места у централним 
градским зонама који би на тај начин такође могао бити делимично решен, као и проблем смањења 
саобраћајних загушења. Ипак, бициклисти су деморалисани за остваривање доприноса у решавању 
претходно описаних проблема јер спадају у групу посебно угрожених учесника у саобраћају, па је од 
суштинског значаја предузимање мера за унапређење стања безбедности бициклиста у саобраћају, а 
тиме и стварања услова за популаризацију бициклистичког саобраћаја.    

 Узимајући у обзир саобраћајну неедукованост и неваспитање, како бициклиста, тако и осталих 
учесника у саобраћају, нису изграђени позитивни ставови о значају безбедности саобраћаја, па се 
репресивним мерама евентуално могу остварити само краткотрајни ефекти на унапређењу 
безбедности саобраћаја бициклиста, посебно ако се у обзир узме чињеница да су бициклисти 
изузетно ретко контролисани у саобраћају, а прекршаји које учине још ређе санкционисани. У основи, 
у већини локалних самоуправа грађевинске и техничко-регулативне мере дају позитивне резултате у 
зонама интензивног кретања учесника у саобраћају, а начин примене зависи од локације и односа 
према саобраћајној мрежи. Оправданост грађевинских и техничко-регулативних мера ка унапређењу 
безбедности саобраћаја бициклиста зависна је од заступљености бициклистичког саобраћаја у 
конкретном региону, као и од величине и типа проблема угрожености бициклиста у саобраћају. У 
регионима у којима су бициклисти посебно заступљени, конфликти са моторним саобраћајем, а 
посебно у погледу незгода у којима долази до сустизања бициклиста, се могу решити изградњом и 
популаризацијом употребе бициклистичких стаза. Ипак, за санирање проблема угрожености 
бициклиста у саобраћају не може се ''преписати'' јединствен рецепт, јер свака мера има предности 
због којих је неопходна, али и недостатке због којих није довољна. Само системским приступом, уз 
оптималну комбинацију мера која одговара конкретном проблему могуће је остварити добре и 
дуготрајне ефекте на унапређењу безбедности бициклиста у саобраћају. 
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АНАЛИЗА ТРОКРАКИХ РАСКРСНИЦА, РАЗЛИЧИТИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ 
КАРАКТЕРИСТИКА, ПРИМЕНОМ КОНФЛИКТНЕ ТЕХНИКЕ  

THREE- ARMS CROSSROADS ANALYSIS, WITH DIFFERENT GEOMETRY, 
USING CONFLICT TECHNIQUE 

Душко Пешић1, Милан М. Вујанић2 и Ненад Марковић3 

Резиме: Поред традиционалног приступа анализе стања безбедности саобраћаја, који се заснива на подацима о 
броју и последицама саобраћајних незгода, развијен је и савремени приступ праћења безбедности саобраћаја 
који омогућава праћење и оцену стања и без података о саобраћајним незгодама. Наиме, последњих деценија 
се примењују различите савремене технике за унапређење стања безбедности саобраћаја, а најзначајније су 
конфликтна техника, дубинске анализе, ревизија безбедности саобраћаја, праћење индикатора. У раду је 
приказано истраживање саобраћајних конфликтима на различитим типовима трокраких раскрсница, а у циљу 
утврђивања оптималне геометрије раскрснице. Поред врсте, броја и тежине конфликата, анализирани су и 
основни елементи геометрије и карактеристике саобраћајних токова на различитим типовима трокраких 
раскрсница. Анализиране су раскрснице у Београду (општина Вождовац), и то трокрака раскрсница под углом, 
трокрака раскрсница у облику слова „Т“ и трокрака раскрсница у облику слова „Y. Применом конфликтне технике 
уочени су број, врста и тежина саобраћајних конфликата, начин реаговања, ниво ризика, места на којима се 
дешавају конфликти, а затим је извршена провера статистичке зависности између резултата добијених на 
предметним раскрсницама преко χ² теста независности. Истраживањем је утврђено да је на трокракој 
раскрсници у облику слова „Y“ забележено 54% конфликата, на трокракој раскрсници под углом 26%, а на 
трокракој раскрсници у облику слова „Т“ 20% од укупног броја саобраћајних конфликата. Међутим на трокракој 
раскрсници у облику слова „Y“ је више од два пута већи проток возила у односу на друга две трокраке 
раскрснице. Највећи проценат чине конфликти у случају левог скретања возила из супротног смера и конфликти 
при кретању возила у истом смеру.  

Кључне речи: безбедност саобраћаја, саобраћајни конфликти, конфликтна техника, трокраке раскрснице 

1. УВОД 

Појам саобраћајног конфликта први пут је предложен као алтернатива подацима о саобраћајним 
незгодама, који су у многим случајевима оскудни, непоуздани или незадовољавајући. Циљ је био 
идентификација учесталих радњи у саобраћају, које могу бити у вези са саобраћајним незгодама. 
Према једној од дефиниција, саобраћајни конфликт је „Приметна ситуација у којој два или више 
учесника у саобраћају приступају један другом у простору и времену до те мере да постоји опасност 
од судара ако њихово кретање остане непромењено“. Развијени су различити показатељи 
саобраћајних конфликта за мерење опасности (тежине) интеракције, одређивањем просторне и 
временске близине два или више учесника у саобраћају. Показатељ времена до судара је у широкој 
употреби за мерење нивоа опасности саобраћајних конфликата, и то је показатељ који се користи у 
овој студији. Време до судара је дефинисано као: „Време које преостаје до судара између два возила 
који ће се догодити ако се правац и разлика у брзини одржавају“. Главну предност показатеља 

                                                           
1 Пешић Душко, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Булевар Михајла 

Пупина 2, Београд, Србија, dusko.pesic@abs.gov.rs 
2 Вујанић М. Милан, дипл. инж. саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 

305, Београд, Србија, milan_vujanic@sf.bg.ac.rs  
3 Mарковић Ненад, дипл. инж. саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 

305, Београд, Србија, n.markovic@sf.bg.ac.rs  
 

mailto:dusko.pesic@abs.gov
mailto:milan_vujanic@sf.bg.ac.rs
mailto:n.markovic@sf.bg.ac.rs


III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
128 

 

саобраћајних конфликата представља способност снимања степена опасности интеракције, на 
објективан начин. 

Конфликтна техника може бити употребљена у циљу утврђивања утицаја реконструкције класичне 
трокраке раскрснице и формирања ''паметног канала'' (Autey et al., 2011). При укључивању на 
саобраћајницу, возачи не би требало да се окрећу уназад више од 120º (''паметни канал''), при чему 
скретања каналисана на класичан начин, могу захтевати окретање главе возача до чак 150º (Autey et 
al., 2011). Након реконструкције, дошло је до смањења укупног броја конфликата и то на раскрсници 
Данкан за 50%, на раскрсници Ворен 52% и на раскрсници Грин 26% (Autey et al., 2011). 

Валидност методе конфликтне технике је најчешће дефинисана статистичком корелацијом између 
посматраних саобраћајних конфликата и саобраћајних незгода (Williams, 1980). То се сматрало 
посебно важним у првим годинама развоја у циљу успостављања конфликтне технике као 
алтернативе подацима о саобраћајним незгодама (Williams, 1980). Током овог времена, међутим, 
рађене су многе студије у којима  је постојао врло низак ниво, а исто тако и студије у којима је 
постојао прихватљиви ниво корелације (Williams, 1980). 

Постоје бројне студије које доводе у питање неке од основних принципа који се односе на потребу за 
валидацијом конфликтне технике (Kočarkova, 2012). Методологија технике саобраћајних конфликата 
је жестоко критикована због свог ослањања на субјективни суд (процену) брзине и удаљености коју 
дају обучени посматрачи, што дозвољава могућност непоузданих мерења (Hauer and Gårder, 1986 in 
Kočarkova, 2012).  

Поједини истраживачи не подржавају саму идеју предвиђања незгоде, сугеришући да приоритет 
представља спречавање незгода уместо предвиђање истих (Hauer, 1979 in Kočarkova, 2012). У 
каснијем извештају изнете су тврдње да ваљаност СКТ треба проценити упоређивањем нивоа 
разлика у проценама стопа конфликта и незгода, па је предложено да метод који ствара најмање 
пристрасну процену, са најмањим износом варијансе, буде оцењен са највећим степеном валидности 
(Hauer and Gårder, 1986 in Kočarkova, 2012). 

Скорија истраживања су показала да конфликти могу да обезбеде користан увид у механизам отказа 
који доводе до незгода. Ипак, веза између незгода и конфликата мора прво бити установљена како 
би конфликти могли бити коришћени за анализу саобраћајних незгода. Неколико студија је показало 
изводљивост прикупљања података коришћењем (1) теренских посматрача (Perkins and Harris, 1967; 
Older and Spicer, 1976; William et al., 1972; Zegeer and Deen, 1978; Crowe, 1990; Sayed and Zein, 1999 in 
El-Basyouny and Sayed, 2012), (2) симулационих модела (Sayed et al., 1994; Persaud and Mucsi, 1995; 
Huang and Pant, 1994; Rao and Regaraju, 1998; Mehmood et al., 2001; Archer, 2001 in El-Basyouny and 
Sayed, 2012), и (3) видео камера (Ismail et al., 2009a; 2009b; 2010a; 2010b; Autey et al., 2012 in El-
Basyouny and Sayed, 2012) како би се оценила безбедност дела мреже.  

Процес издвајања података може бити поједностављен и извршен уз мање напора, путем примене 
компјутерске технологије (Horst, 1989; Almqvist, 1989; Svensson and Odelid, 1993; Nicolas, et al. 2007 in 
Guangquan et al., 2012), тако да би овај метод прикупљања података требало промовисати. 2007. 
године презетнован је систем базиран на визуелној идентификацији у циљу анализе безбедности 
саобраћаја (Nicolas, et al. 2007 in Guangquan et al., 2012.  

Систем је имао могућност аутоматске детекције саобраћајних конфликата путем процесуирања видео 
снимака и издвајања трајекторија возила. На основу технологије процесуирања слика, развијен је 
програм за детекцију кинематичких параметара возила у раскрсници, након чега је предложен 
квантитативни метод за детекцију нивоа опасности конфликата (Lu et al., 2010 in Guangquan et al., 
2012). 

Резултати неколико студија су указали да процена безбедности саобраћаја на раскрсници, на основу 
само једног од параметара (времена након заласка у путању - ВНП, времена до судара и брзине) не 
може бити меродавна (Alhajyaseen, 2014.). Време до судара представља најбољу меру озбиљности 
конфликта при конфликтима у сустизању, а ВНП је најбољи параметар за сударе под углом 
(Alhajyaseen, 2014.).  

Ипак, ВНП није довољан податак за процену безбедности при сударима под углом, јер не узима у 
обзир импулс возила у конфликту, иако је то веома значајан податак за утвђивање вероватноће 
настанка судара (Alhajyaseen, 2014.). Из тог разлога ниво опасности конфликата се одређује и на 
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основу расподеле брзина возила у конфликту, угла конфликта и расподеле убрзања (Gettman and 
Head, 2003. in Alhajyaseen, 2014.). 

2. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

У раду су коришћенa два метода, метод конфликтне технике и статистички метод. Метод конфликтне 
технике је спроведен на три трокраке раскрснице, а статистичким методом су анализирани подаци 
добијени на основу конфликтне технике. Истраживање је спроведено на трокраким раскрсницама у 
Београду (општина Вождовац), у периоду од 18.11. до 24.11.2013. године (у трајању од седам дана), у 
три вршна часа у току дана (види табелу 1 и слику 1). На предметним раскрсницама je посматран и 
проток возила (Поњавић, 2013.). Бројање је извршено у понедељак 16.12.2013. и у четвртак 
19.12.2013. године, у периодима у којима су посматрани и саобраћајни конфликти (Поњавић, 2013.).  

Табела 1. Раскрснице и периоди у којима је вршено мерење конфликата  

Тип раскрснице 
Јутарњи  

вршни час 
Поподневни  

вршни час 
Вечерњи  

вршни час 

Трокрака раскрсница под углом (Заплањска 
улица и Улица Драгице Кончар) 

06:30 – 07:30 12:00 – 13:00 18:00 – 19:00 

Трокрака „Т“ раскрсница (Улица Браће 
Јерковић и Улица Пива Караматијевића)  

07:30 – 08:30 13:00 – 14:00 19:00 – 20:00 

Трокрака „Y“ раскрсница (Улица Браће 
Јерковић и Кружни пут Вождовац)  

08:30 – 09:30 14:00 – 15:00 20:00 – 21:00 

 
Истраживање конфликата је спроведено од стране једног посматрача. Посматрач је уочавао 
саобраћајне конфликте на раскрсницама, али и на прилазним краковима. Након уочавања 
саобраћајног конфликта, посматрач је бележио тај конфликт у посебно припремљеном обрасцу. 
Најчешћи типови саобраћајних конфликата који се јављају у пракси су на обрасцима приказани засебно 
у колонама, док се поред њих налазе и празна поља у којима посматрач може да допуни тип конфликта 
који је примећен на датој раскрсници, а не налази се на обрасцу. Пре почетка посматрања, извршено је 
скицирање (геометрија) свих раскрсница, као и саобраћајне сигнализације и осталих елемента битних 
за истраживање (види слике 2, 3 и 4). На сликама 2, 3 и 4 су приказане врсте конфликата, као и 
конфликтне тачке које се јављају на раскрсницама.  

Поред уцртавања конфликта на раскрсници на месту на коме је примећен конфликт, посматрач је у 
бројачки образац бележио начин реаговања уочен у току конфликта (кочење, маневар, убрзавање), 
време дешавања саобраћајног конфликта, учеснике у конфликту (возило, пешак, бициклиста), као и 
ниво ризика самог конфликта (низак, висок). 

Посматрач је на основу субјективне процене одређивао ниво саобраћајног конфликта. Конфликти 
ниског нивоа ризика дефинисани су као конфликти у којима учесници иду према судару, али 
предузимају радњу избегавања (благовремено реагују и нема форсираног кочења, нити других 
наглих реакција). Конфликти високог нивоа ризика дефинисани су као конфликти у којима учесници 
иду према судару и касно реагују, па је незгода једва избегнута 
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Слика 1. Међусобни положај предметних раскрсница  

 

Слика 2. Постојеће стање и саобраћајни конфликти на трокракој раскрсници под углом 

 

Слика 3. Приказ постојећег стања и саобраћајних конфликата на трокракој Т раскрсници 
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Слика 4. Приказ постојећег стања и саобраћајних конфликата на трокракој ''Y'' раскрсници 

Подаци, добијени теренским истраживањем, обрађени су програму Excel, а потом је извршена 
провера статистичке зависности између резултата добијених на предметним раскрсницама преко χ² 
теста независности. χ² тестом независности је утврђено да ли постоји разлика између броја и врсте 
саобраћајних конфликата, да ли постоји разлика код активности које се предузимају за избегавање 
саобраћајних незгода, као и да ли постоји разлика код нивоа ризика и места на којима се дешавају 
конфликти на предметним раскрсницама. Постављена је нулта хипотеза која гласи: „Не постоји 
статистички значајна разлика између предметних раскрсница“, док је алтернативна хипотеза: 
„Постоји статистички значајна разлика између предметних раскрсница“. Праг статистичке значајности 
(α) је постављен на 5%. Према томе, уколико је р ≤ 0,05 одбацује се нулта хипотеза и прихвата 
алтернативна, а уколико је р > 0,05 прихвата се нулта хипотеза. 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

На трокраким раскрсницама на којима је спроведено истраживање у посматраном периоду 
истраживања забележено је 306 конфликата (види табелу 2). Ако се упореде само подаци о укупном 
броју саобраћајних конфликата, може се видети да је највећи број конфликата примећен на трокракој 
„Y“ раскрсници, где је забележено 167 саобраћајних конфликата, што  представља 54% од укупног 
броја конфликата. На трокракој раскрсници под углом, забележено је 79 конфликата (26%), док је на 
трокракој „Т“ раскрсници забележен најмањи број конфликата, 60 (20% од укупног броја конфликата). 

Табела 2. Укупан број забележених саобраћајних конфликата трокраким раскрсницама 

Тип раскрснице 
Трокрака раскрсница 

под углом 
Трокрака „Т“ 
раскрсница 

Трокрака „Y“ 
раскрсница 

Укупан број  
конфликата 

Број 
конфликата 

79 60 167 306 

Међутим, на раскрсницама је измерен и проток возила у три вршна часа за два дана. На основу 
протока возила за понедељак и четвртак, одређен је просечан проток возила за период од седам 
дана. На дијаграму 1 је приказан број забележених саобраћајних конфликата и проток возила на 
трокраким раскрсницама. Одређен је број конфликата на 1000 возила за сваку раскрсницу, тако што 
је број саобраћајних конфликата подељен са бројем возила и помножен са 1000. Приказ конфликата 
на 1000 возила на трокраким раскрсницама приказан је  на дијаграму 2. 
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График 5. Број конфликата и проток 

возила на трокраким раскрсницама 
График 6. Учесталост конфликата на 

1000 возила трокраким раскрсницама 

На основу дијаграма, упоређујући добијене резултате, може се видети да на трокракој „Т“ 
раскрсници има најмање конфликата на 1000 возила. На трокракој раскрсници под углом и трокракој 
„Y“ раскрсници учесталост конфликата на 1000 возила је приближно једнака. На основу минималне 
разлике, може се доћи до закључка да је на трокракој раскрсници под углом забележен највећи број 
конфликата на 1000 возила. 

Анализом података из табеле 3 и дијаграма 3, може се уочити да је петак дан са највећим бројем 
забележених конфликата, укупно 66, од чега је 35 конфликата забележено на трокракој „Y“ 
раскрсници, 17 на трокракој „Т“ раскрсници и 14 на трокракој раскрсници под углом. Потом следе 
четвртак са 58 конфликата и среда са 49 конфликата. Најмањи број конфликата (20) је забележен у 
недељу. 

Табела 3. Број саобраћајних конфликата према данима истраживања на трокраким раскрсницама 

Тип раскрснице Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Недеља Укупно 

Трокрака 
раскрсница под 

углом 
12 8 11 19 17 7 5 79 

Трокрака „Т“ 
раскрсница 

9 5 9 13 14 6 4 60 

Трокрака „Y“ 
раскрсница 

27 23 29 26 35 16 11 167 

Укупно 48 36 49 58 66 29 20 306 

 

  
График 7. Расподела саобраћајних 

конфликата према данима истраживања 
График 8. Расподела саобраћајних 

конфликата према вршним часовима у току дана 
 

Ако се посматра број саобраћајних конфликата према вршним часовима уочава се да највећи 
проценат чине конфликти у поподневном вршном часу (просечно за све раскрснице 48%, односно од 
45% на раскрсници под углом до 50% на ''Т'' раскрсници). Број конфликата за јутарњи (просечно за 
све раскрснице 22%, односно од 20% на ''Т'', до 23% на ''Y'' раскрсници) и вечерњи (просечно за све 
раскрснице 30%, односно од 29 на ''Y'' раскрсници до 32% на раскрсници под углом) вршни час је 
приближно исти за све три раскрснице, а што одговара и протоку возила на раскрсницама према 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
133 

 

вршним часовима. Наиме, проток возила је највећи у поподневним часовима, па је самим тим и већа 
вероватноћа настанка конфликата у овом вршном часу. 

У табели 4 је приказано седам најчешћих типова саобраћајних конфликата који су забележени на 
трокраким раскрсницама. Наведени конфликти се односе на саобраћајне конфликте у којима су 
учесници возило – возило, возило – пешак, возило – бициклиста, пешак – бициклиста, а што је 
приликом истраживања посебно означено. 

На основу анализе конфликата према врсти (види табелу 4), може се закључити да највећи проценат 
чине конфликти при левом скретању возила из супротног смера (просечно за све раскрснице 40%, а 
према раскрсницама од 35% на ''Y'' раскрсници до 51% на раскрсници под углом), а затим конфликти 
при кретању возила у истом смеру (просечно за све раскрснице 30%, а према раскрсницама од 27% 
на ''Т'' раскрсници до 32% на ''Y'' раскрсници). Најмање су заступљени конфликти укрштања са 
возилом које долази са левог прилаза и конфликти са возилом које долази са десног прилаза 
раскрсници (мање од 2%). 

Табела 4.  Укупан број забележених саобраћајних конфликата према врстама конфликата 

Примећене врсте 
конфликта 

  

 

 

 

 

 

Укупно 

Трокрака раскрсница под 
углом 

23 1 6 4 3 40 2 79 

Трокрака „Т“ раскрсница 16 0 5 6 4 24 5 60 

Трокрака „Y“ раскрсница 53 0 28 17 11 58 0 167 

Укупно 91 1 39 26 17 122 7 306 

Анализиран је и број конфликата на трокраким раскрсницама у односу на категорију учесника. 
Категорије учесника забележене у конфликтима у овом истраживању су: 

- категорија возило (путнички аутомобил, лако теретно возило, тешко теретно возило, аутобус ). 
С обзиром да је у посматраном периоду истраживања једино на трокракој „Т“ раскрсници 
забележен конфликт возило – бициклиста, уочени конфликт је укључен у конфликте возило – 
возило. 

- категорија пешак  

Анализом података из табеле 5 може се закључити да највећи број саобраћајних конфликата чине 
конфликти између возила, односно тип возило – возило (96%), док конфликти типа возило – пешак 
чине 4%. Ако се посматрају конфликти према раскрсницама, на трокракој „Т“ раскрсници је 
забележен већи проценат конфликата возило – пешак (8%), у односу на друге две раскрснице.  

Табела 5. Расподела конфликата на раскрсницама према категоријама учесника 

 Возило - возило Возило - пешак Укупно 

Трокрака раскрсница под углом 76 3 79 

Трокрака „Т“ раскрсница 55 5 60 

Трокрака „Y“ раскрсница 166 1 167 

Укупно 297 9 306 

Основне активности које возач може да предузме у случају неке од конфликтних ситуација у 
саобраћају су кочење, маневрисање и убрзавање. У табели 6 је приказана расподела забележених 
саобраћајних конфликата према предузетом начину реаговања у циљу избегавања саобраћајне 
незгоде. 

Табела 6. Расподела конфликата према начину реаговања у циљу избегавања саобраћајне незгоде 

 Кочење Маневар Убрзавање Укупно 

Трокрака раскрсница под 
углом 

53 6 20 79 

Трокрака „Т“ раскрсница 41 5 14 60 

Трокрака „Y“ раскрсница 85 28 54 167 

Укупно 179 39 88 306 
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На основу табеле 6 може се видети да је најзаступљенију реакцију представља предузимање кочења 
од стране возача, у циљу избегавања саобраћајне незгоде (58%), док маневрисање представља 13% 
од укупног броја предузетих реакција. Посматрано према свакој раскрсници појединачно, може се 
видети да је заступљен приближан однос између различитих начина реаговања у циљу избегавања 
саобраћајне незгоде, узимајући у обзир укупан број конфликата. Код трокраке раскрснице под углом 
и „Т“ раскрснице, забележена је мала разлика у процентима за сваки од предузетих начина 
реаговања.  

Према нивоу ризика саобраћајни конфликти су разврстани у две групе: 

- конфликти у којима је примећен низак ниво ризика за настанак саобраћајне незгоде 

- конфликти у којима је примећен висок ниво ризика за настанак саобраћајне незгоде 

На основу анализе табеле 7, може се уочити да је највећи проценат конфликата са ниским нивоом 
ризика (86%). Ове резултате треба узети са резервом, јер су они настали након субјективне процене 
посматрача. При анализи броја конфликата према нивоу ризика за сваку раскрсницу појединачно, 
уочава се приближан однос, тако да су конфликти високог нивоа ризика заступљени од 10 – 16% на 
све три раскрснице. 

Табела 7. Расподела забележених конфликата према примећеном нивоу ризика 

Ниво ризика Низак Висок Укупно 

Трокрака раскрсница под 
углом 

71 8 79 

Трокрака „Т“ раскрсница 51 9 60 

Трокрака „Y“ раскрсница 140 27 167 

Укупно 262 44 306 

На раскрсницама је анализирано и место конфликата (да ли се конфликти догађају унутар раскрснице 
или на прилазу раскрсници). С обзиром на то, на основу анализе података из табеле 8, на све три 
раскрснице забележен је највећи број саобраћајних конфликата унутар раскрснице (80%), док 
конфликти који су забележени на прилазу раскрснице чине 20%. Када се упореде конфликти према 
месту на коме су примећени за сваку раскрсницу појединачно, уочава се приближан однос на све три 
раскрснице, тако де се конфликти на прилазу раскрсници крећу од 18% – 22%, зависно од типа 
раскрснице.  

Места на којима се дешавају саобраћајни конфликти су уцртана на скицама раскрсница (види слике 2, 
3 и 4), а што омогућава процену проблема уколико се на истом месту дешава велики број 
саобраћајних конфликата. 

Табела 8. Расподела конфликата према месту на којом су примећени 

Тип раскрснице 
Место саобраћајног конфликта 

Укупно 
На прилазу раскрснице Унутар раскрснице 

Трокрака раскрсница под 
углом 

15 64 79 

Трокрака „Т“ раскрсница 11 49 60 

Трокрака „Y“ раскрсница 34 133 167 

Укупно 60 246 306 

 
Подаци добијени теренским истраживањем, обрађени су програму Excel, а потом је извршена 
провера статистичке зависности између резултата добијених на предметним раскрсницама преко χ² 
теста независности. Тестирано је да ли постоји разлика између броја и врсте саобраћајних 
конфликата, да ли постоји разлика код активности које се предузимају за избегавање саобраћајних 
незгода, као и да ли постоји разлика код нивоа ризика и места на којима се дешавају конфликти на 
предметним раскрсницама, а што је приказано у табели бр. 9 

Табела 9. Статистичка анализа конфликата на трокраким раскрсницама  

Тестирање 
Примењен 

тест 
Резултати 

теста 
Закључак 
анализе 
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Да ли постоји разлика између броја 
саобраћајних конфликата према 
данима истраживања на 
предметним раскрсницама? 

χ² тест 
независности 

χ² = 18,308 
df = 10 

р = 0,931 

Не постоји разлика између броја 
саобраћајних конфликата према 
данима истраживања на 
предметним раскрсницама. 

Да ли постоји разлика између броја 
саобраћајних конфликата према 
вршним часовима у току дана на 
предметним раскрсницама? 

χ² тест 
независности 

χ² = 9,488 
df = 4 

р = 0,972 

Не постоји разлика између броја 
саобраћајних конфликата према 
вршним часовима у току дана на 
предметним раскрсницама. 

Да ли постоји разлика између врста 
саобраћајних конфликата на 
предметним раскрсницама? 

χ² тест 
независности 

χ² = 5,991 
df = 2 

р = 0,324 

Не постоји разлика између врста 
саобраћајних конфликата на 
предметним раскрсницама. 

Да ли постоји разлика између броја 
саобраћајних конфликата према 
начину реаговања у циљу 
избегавања саобраћајних незгода 
на предметним раскрсницама? 

χ² тест 
независности 

χ² = 9,488 
df = 4 

р = 0,040 

Не постоји разлика између броја 
саобраћајних конфликата према 
начину реаговања у циљу 
избегавања саобраћајних незгода 
на предметним раскрсницама. 

Да ли постоји разлика између 
нивоа ризика саобраћајних 
конфликата на предметним 
раскрсницама? 

χ² тест 
независности 

χ² = 5,991 
df = 2 

р = 0,446 

Не постоји разлика између нивоа 
ризика саобраћајних конфликата 
на предметним раскрсницама. 

Да ли постоји разлика између места 
на којима су примећени 
саобраћајни конфликти на 
предметним раскрсницама? 

χ² тест 
независности 

χ² = 5,991 
df = 2 

р = 0,932 

Не постоји разлика између места 
на којима су примећени 
саобраћајни конфликти на  
предметним раскрсницама. 

 

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Анализа стања безбедности саобраћаја на делу раскрснице је веома значајан задатак у безбедности 
саобраћаја. Сталним анализама, упоређивањем и оцењивањем стања безбедности саобраћаја, 
оцењују се и развијају мере и активности за повећање нивоа безбедности саобраћаја. Многи 
стручњаци из безбедности саобраћаја оцењују стање безбедности на основу анализе саобраћајних 
незгода, али ти подаци нису увек на располагању, а поставља се и питање њихове тачности и 
веродостојности. Зато су развијене методе за оцењивање стања безбедности саобраћаја на некој 
деоници, а једна од често примењиваних је метод конфликтне технике. Метод конфликтне технике је 
погодан за анализу безбедности неке деонице путне мреже, у кратком периоду и уочавање места на 
којима најчешће долази до конфликата између учесника у саобраћају, односно места на којима је 
настанак саобраћајне незгоде највероватнији. Уочавањем конфликата који се догађају на одређеној 
деоници отварају се могућности за предлагање мера за побољшање безбедности саобраћаја. 

На анализираним трокраким раскрсницама, обрађени су подаци везани за број и врсту саобраћајних 
конфликата (возило – возило или возило – пешак), за начин реаговања (кочење, маневар или 
убрзавање), за ниво ризика (низак или висок) и за места на раскрсници на којима се дешавају 
конфликти (на прилазима или унутар раскрснице). 

Анализа светских искуства показује да су трокраке T раскрснице најбезбедније (код којих возач при 
укључивању на пут са првенством пролаза, у циљу уочавања наилазећих возила окреће главу за угао 
од највише 120°), односно да се на њима догађа најмање конфликата, а што је и потврдила и анализа 
конфликата на три врсте трокраких раскрсница у Београду. Наиме, на основу анализе конфликата на 
трокраким раскрсницама уочено је да је на трокракој „Y“ раскрсници забележено највише (54% од 
укупног броја саобраћајних конфликата), док је на трокракој раскрсници под оштрим углом (26%) и 
трокракој „Т“ раскрсници (20%) забележен приближан проценат конфликата. Добијени резултати се 
могу објаснити геометријским карактеристикама раскрсница на којима је спроведено истраживање и 
различитим протоком возила. Када се узме у обзир и проток возила на трокраким раскрсницама, 
уочава се да на трокракој „Т“ раскрсници има најмање конфликата на 1000 возила. За трокраку 
раскрсницу под углом и трокраку „Y“ раскрсницу добијене су приближне вредности учесталости 
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конфликата на 1000 возила. На основу минималне разлике, може се доћи до закључка да је на 
трокракој раскрсници под углом забележен највећи број конфликата на 1000 возила. 

Резултати χ² теста независности су показали да разлике у броју саобраћајних конфликата који су 
забележени на све три предметне раскрснице нису статистички значајне, односно да се хипотеза о 
равномерној расподели саобраћајних конфликата по данима истраживања, према вршним часовима 
у току дана, према расподели начина реаговања у циљу избегавања саобраћајне незгоде, према 
нивоу ризика и месту настанка конфликта на раскрсницама може прихватити. 

Након идентификације конфликтних ситуација, дефинисане су мере за повећање безбедности 
саобраћаја на предметним раскрсницама. Након примене предложених мера, препоручљиво је 
извршити поновно снимање саобраћајних конфликата, како би се оценила делотворност мера 
побољшања и како би се упоредили резултати примећених конфликата пре и после предузетих мера. 
У случају да предложене мере недовољно утичу на повећање безбедности, неопходно је предузети 
опсежније мере за побољшање безбедности саобраћаја. 
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ЗНАЧАЈ ЕДУКАЦИЈЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О БЕЗБЕДНОМ УЧЕШЋУ У 
САОБРАЋАЈУ – ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У НОВОМ САДУ 

EDUCATION IMPORTANCE OF CHILDREN AND YOUTH ON SAFE TRAFFIC 
BEHAVIOUR - EXAMPLES OF GOOD PRACTICE IN NOVI SAD 

Ненад Станковић1, Маријана Јовановић2 и Марина Спасић 3 

Резиме:  Деца и млади представљају најугроженије категорије учесника у саобраћају, због свог скромног 
животног и саобраћајног искуства. Један од главних разлога овако поражавајуће статистике је недовољно 
развијена свест, с обиром да не постоји стратешки рад на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања код 
деце, са којим се почиње у најранијем детињству, а наставља кроз даље фазе развоја у складу са тим како 
њихова улога у саобраћају постаје све обимнија и вишеструка (пешаци, путници, возачи бицикла, мотора, 
аутомобила...) У раду су примери добре праксе акције „Школа“ и пројеката „Семафоризација“ и „Пијан кола не 
вози“ који су реализовани на територији Новог Сада. Пројекти су се бавили едукацијом деце и младих, као 
најугроженијих категорија учесника у саобраћају, са циљем унапређења њиховог знања, ставова и понашања. 

Кључне речи: едукација, деца, млади 

1. УВОД 

Савремени саобраћај пред све учеснике, а посебно децу, поставља сложене и високе захтеве. 
Недовољна зрелост деце и њихово скромно животно и саобраћајно искуство, насупрот изложености 
и склоности ризицима и изазовима, доводе до тога да су деца једна од најугроженијих категорија 
учесника у саобраћају..  

Чињеница је да се безбедности деце у саобраћају углавном не поклања довољно пажње и да су 
саобраћајне незгоде у којима учествују деца у преко 50% случајева настале због неправилних и 
погрешних поступака деце.  

Карактеристике деце узраста око 7 година, које су узрок неодговарајућег понашања у саобраћају су: 
бурна емоционална узбудљивост, неподељеност пажње, смањена видљивост с обзиром на мали раст 
детета, мала могућност уздржавања у датој ситуацији и сл. Највећи утицај на учење и понашање деце 
има њихова породица, васпитачи и учитељи који им могу помоћи у формирању основних појмова 
саобраћајног васпитања.  

Са саобраћајном едукацијом треба почети што раније, јер је период који се везује за крај 
предшколског и почетак школског узраста најкритичнији у погледу саобраћајног понашања деце, јер 
су деца тада у већој мери осамостаљена а ипак недовољно вешта да избегну опасности које вребају 
на улици. То је период када почињу да се крећу без родитељске пратње (најпре на краћим 
релацијама у близини места становања, као што су пут од куће до продавнице и сл.), а појављују се и 
као возачи бицикла, ролера, скејтова, итд., на обезбеђеним и необезбеђеним местима, што их по 
правилу доводи у ризичне ситуације.  
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Поред најмлађих као једне од најугроженијих група учесника у саобраћају по страдању у 
саобраћајним незгодама предњачи популација младих, нарочито у категорији возача. 
Карактеристике младих су да најчешће имају оптималне физичке предуслове, али им још недостаје 
животно и саобраћајно искуство, као и саобраћајна зрелост. Код младих често постоји несклад 
између самопоуздања, стварних психофизичких способности организма и техничких могућности 
возила. У овом старосном добу често долази до прецењивања сопствених могућности услед 
недовољно изграђене самосвести и самокритичности и непознавања сопствених граница 

Због специфичности и угрожености ових категорија учесника у саобраћају, у Граду Новом Саду се 
посебна пажња поклања управо њима, са циљем едукације и подизања свести како њих самих тако и 
њихове околине, ради безбеднијег учешћа у саобраћају. 

2. АКЦИЈА „ШКОЛА” 

Сваке године Министарство унутрашњих послова на територији Републике Србије у току месеца 
септембра спроводи акцију „Школа” са циљем унапређења безбедности деце у саобраћају. Одељење 
саобраћајне полиције у Новом Саду такође сваке године учествује у поменутој акцији, с тим што је 
током година проширило свој рад у погледу три аспекта. Први је у погледу дужег временског трајања 
у зависности од потреба локалне заједнице, други је да је проширен рад на едукацији деце 
предшколског узраста и трећи да су у едукацију укључени и родитељи деце. 

Најинтензивније 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 терену акција се продужава и у наредном периоду, 
докле год постоји потреба за тим. Овим се не завршавају активности у акцији "Школа"  јер у 
случајевима када се обрати нека од школа, савет родитеља, невладин сектор 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 ђацима 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 полицајце доживљава као неког кога треба да се плаше. 
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Слика 1. Предавање у вртићу „Новосађанче“, мај 2013. 

 

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. 

С обзиром да деца усвајају модел понашања одраслих из њиховог непосредног окружења, 
првенствено родитеља, уочена је потреба да и они присуствују предавањима. Тако су поред ученика 
првих разреда основних школа, предавањима присуствовали и њихви родитељи којима је том 
приликом указано на најчешће грешке које чине приликом учешћа у саобраћају са децом и дате су 
им сугестије за правилно поступање. 

Значајан допринос реализацији акције "Школа" дали су медији, локална самоуправа и невладин 
сектор како би поруке ове акције дошле до што већег броја корисника. 

У току 2013. године у оквиру акције „Школа“ одржано је укупно 33 предавања у 19 школа и 
предшколских установа којима је присуствовало укупно 644 деце и 416 родитеља. 

3. ПРОЈЕКАТ „ПИЈАН КОЛА НЕ ВОЗИ“ 

Пројекат који је реализовала невладина организација Центар за промоцију безбедности саобраћаја 
се бавио проблемом вожње под дејством алкохола, као једним од најчешћих фактора страдања у 
саобраћају. Овај проблем је нарочито изражен код младе популације, која због свог скромног 
саобраћајног али и животног искуства, представља најугроженију категорију учесника у саобраћају. 

Пројекат је реализован у периоду од септембра до децембра 2013. године на територији Новог Сада. 
У пројекту су учествовале четири средње школе : гиммазија Лаза Костић, Техничка школа Милева 
Марић Анштајн, Средња школа Свети Никола и Средња економска школа Светозар Милетић. 
Ученицима трећих разреда су одржана предавања на тему штетног утицаја алкохола на возаче,у 
оквиру којих су реализоване показне вежбе на којима су ученици имали прилике да испробају 
наочаре које симулирају пијанство. Пројекат је финансирала Градска управа за спорт и омладину 
Града Новог Сада, а пројекат је подржало и одељење саобраћајне полиције ПУ Нови Сад. 

Током предавања, реализоване су и показне вежбе у којима су коришћене  специјализоване наочаре 
које симулирају промене које настају пре свега у чулу вида код три различита степена пијанства: 
зелене (од 0,4 до 0,6 промила алкохола у крви), плаве (0,6 до 0,8 промила алкохола у крви) и црне (од 
0,8 до 1,2 промила алкохола у крви).  Наиме, када је човек под дејством алкохола, мозак је лишен 
визуелних података у мери која је пропорционална нивоу алкохола у крви, а када ти подаци 
недостају, онда нисмо у стању да пружимо правилан упутства мишићима, те настају проблеми са 
одржавањем равнотеже и координацијом покрета.  

Сви ученици су користећи наочаре пробали да испуне одређене задатке као што је ходање по белој 
линији, куцање поруке на мобилном телефону или хватање оловке која је постављена испред њих. 
Суштина вежби је била да су ученици били свесни својих поступака с обзиром да нису били заправо 
под дејством алкохола, те су имали прилике да осете колико им алкохол нарушава координацију 
покрета и да их онемогућава да испуне једноставне задатке који се пред њих постављају. Када смо 
заиста под дејством алкохола, мождане везе чији је задатак да пренесу поруку уколико смо нешто 
погрешно урадили су омекшане, те стога човек није свестан својих грешака. 

Поменуте показне вежбе су се показале у пракси као одлична активност у почетном делу предавања, 
с обзиром да привуку пажњу ученика, опусте атмосферу и заинтересују ученике да активно учествују 
у остатку предавања. Динамика предавања је изузетно битна уколико желимо да допремо до свести 
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популације младих, који су по правилу „незгодна“ публика. Стога након показних вежби, следи 
предочавање законских оквира, статистичких података и научних чињеница у вези са вожњом под 
дејством алкохола. Такође, у циљу подизања њивове свести, коришћени су одабрани видео записи из 
најуспешнијих светских кампања које су се бавиле истом проблематиком. Предавања се завршавају 
презентацијом фотографија саобраћајних незгода које су се десиле у њиховом граду, у којима су 
страдали млади приближно њихових година, а које су за узрок имале пре свега недозвољену 
количину алкохола у крви. То је нарочито значајно како би им приближили чињеницу да се 
саобраћајне незгоде не догађају само неким другим имагинарним ликовима и како смо сви ми 
угрожени. 

 

Слика 2. Показне вежбе у Средњој економској школи 

На крају, у анонимној анкети, преко 90% ученика је изјавило да су стечена знања утицала на њихову 
свест у великој или значајној мери, док је 96% изјавило да су у потпуности задовољни предавањем, 
што говори у прилог томе да су активности током предавања добро осмишљене и расподељене. 

4. ПРОЈЕКАТ „СЕМАФОРИЗАЦИЈА 2013“ 

Овај пројекат Центра за промоцију безбедности саобраћаја је спроведен са акцентом на најчешће 
факторе који доводе до страдања популације младих у саобраћајним незгодама, а то су: брзина, 
невезивање сигурносног појаса, вожња под дејством алкохола и употреба мобилног телефона. 

Пројекат је реализован у периоду од септембра до децембра 2013. године, трећу годину за редом, на 
територији Новог Сада. У пројекту су учествовале четири средње школе: гимназија Лаза Костић, 
Техничка школа Милева Марић Анштајн, Средња школа Свети Никола и Средња економска школа 
Светозар Милетић. Пројекат је обухватио ученике четвртог разреда, а подразумевао је предавања на 
тему угрожености  младих у саобраћају, организацију школских такмичења у познавању саобраћајних 
прописа у ком су учествовала по четири представника сваког одељења и на крају, финални квиз на 
ком су стечена знања одмериле победничке екипе са школских такмичења.  

Пројекат је финансирала Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада, а пројекат су 
подржали Одељење саобраћајне полиције ПУ Нови Сад и Агенција за безбедност саобраћаја РС, 
награде за учеснике финалног квиза је обезбедио ЈКП Паркинг сервис Нови Сад, док је медијски 
партнер на пројекту била РТВ Војводина. 

Током предавања, ученици су имали прилике да се упознају са статистичким показатељима и 
законски прописима који се односе на поменута четири фактора која доводе до страдања у 
саобраћајним незгодама: брзину, невезивање сигурносног појаса, вожњу под дејством алкохола и 
употребу мобилног телефона. Коришћени су одабрани видео записи из најуспешнијих светских 
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кампања које су се бавиле овом проблематиком, али и реални снимци и фотографије са лица места 
саобраћајних незгода које су се догодиле на територији Новог Сада, за које се показало да остављају 
јачи утисак на младе од режираних видео спотова који се користе у кампањама. 

Након предавања, организована су школска такмичења у познавању саобраћајних прописа, на којима 
су учествовала по четири представника сваког одељена четвртог разреда школа које су учествовале 
на пројекту. Свака екипа је имала задатак да уради идентичан тест који се састојао од 20 питања у 
временском року од 30 минута. Свако питање је носило 1 поен и постигнути су следећи резултати: 

Табела 1.  Број поена освојених на школским такмичењима у познавању саобраћајних прописа по 
школама (максималан број поена је износио 20) 

Назив школе 1. одељење 2. одељење 3. одељење 4. одељење 

Гимназија Лаза Костић 18 15 12 12 

Техничка школа Милева 
Марић Анштајн 

18 16 15 15 

Средња школа Свети 
Никола 

17 16 14 13 

Економска школа 
Светозар Милетић 

18 17 16 14 

 

С обзиром да су екипе чинили ученици који су недавно положили возачки испит и да је свака екипа 
заједнички попуњавала тест, а да је успешност на тесту износила 75%, можемо рећи да смо 
незадовољни показаним знањем ученика које се односи на познавање саобраћајних прописа а које 
су требали да стекну током обуке у ауто-школама. 

Завршницу  пројекта је представљала организација финалног квиза на ком су учествовале 
победничке екипе са школских такмичења. Такмичари су на питања одговарали истовременим 
подизањем одговора, након 20 секунди по прочитаном питању а на знак водитеља квиза. Петочлани 
жири, који се састојао од представника локалних институција укључених у пројекат, водио је рачуна о 
регуларности такмичења. Публику су чинили ученици одељења чији су се представници такмичили у 
финалном квизу из све четири школе. 

Овакав начин провере знања се показао као изузетно занимљив ученицима и мотивишући, што 
доприноси успешности пројекта. 

 

Слика 3. Додела награда учесницима финаног квиза 
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Табела 2. Број поена освојених на финалном квизу  у познавању саобраћајних прописа по школама  
(максималан број поена је износио 24) 

школа 
Гимназија 

Лаза Костић 

ТШ Милева 
Марић 

Анштајн 

Средња 
школа Свети 

Никола 

Економска 
школа 

Светозар 
Милетић 

Број поена 14 13 14 15 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Унапређење знања и ставова о безбедности саобраћаја деце и младих као најугроженијих категорија 
учесника у саобраћају је врло комплексан и захтеван задатак. Из тих разлога су и ефекти који се 
постижу описаним активностима тешко мерљиви.  

Оно што је охрабрујуће је да деца и млади позитивно реагују на овакав вид едукације и да активно 
учествују, што је посебно значајно како би поруке које желимо да им пренесемо допрле до њих. 
Избор и садржај планираних активности, као и редослед њихове реализације су се показали као 
кључни за успешност предавања. Битно је добро познавати опште карактеристике сваке узрасне 
категорије учесника којима се обраћамо, како би их на прави начин мотивисали да активно учествују 
и пажљиво слушају. Оно што је неопходно је додатно мотивисати родитеље, како деце тако и младих 
да се активније укључе у процес саобраћајне едукације како би у значајнијој мери допринели 
унапређењу безбедности своје деце у саобраћају. Такође потребно јасније дефинисати методе и 
начине евалуације унапређења знања, ставова и понашања код младих у оквиру пројеката 
„Семафоризација“ и „Пијан кола не вози“. 

Досадашње праћење стања безбедности се сводило на број саобраћајних незгода у зонама школа и 
број настрадале деце, као и евидентирање броја одржаних предавања и присутних родитеља и деце 
у акцији "Школа". У наредном периоду је потребно дефинисати начин евалуације ефеката самих 
предавања, кроз поређење небезбедног понашања деце и родитеља пре и после предавања. Такође 
би требало направити упоредну анализу саобраћајних незгода у зонама школа где су одржана 
предавања и упоредити ефекте у односу на школе где није било едукације.  

Примећена је већа заинтересованост медија за ову тему, што треба искористити јер су медији 
значајан фактор који може допринети побољшању безбедности саобраћаја. Међусекторска сарадња 
је у последњих неколико година подигнута на виши ниво, за разлику од претходних година када су 
акције овог типа организоване спорадично и индивидуално са неупоредиво мањим ефектима. 

Идеја рада је представљање примера добра праксе сарадње свих заинтересованих субјеката на 
територији локалне заједнице на унапређењу безбедности саобраћаја деце и младих и примењива је 
и у осталим општинама и градовима. У прилог томе говори и то да је пројекат „Пијан кола не вози“ 
реализован у средњим школама у Зрењанину и Руми, средином 2014. Године. План је да се у 
наредном периоду ради на унапређењу активности, пре свега у проналажењу инструмената за 
мерење постигнутих ефеката. 
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POVREĐIVANJE VOZAČA I OSTALIH PUTNIKA U MOTORNOM VOZILU, NA 
PUTEVIMA REPUBLIKE SRPSKE 

INFRINGEMENT DRIVER AND OTHER PASSENGERS IN MOTOR VEHICLES ON 
THE REPUBLIC SRPSKA ROADS  

Dalibor Nedić1, Krsto Lipovac2 i Željko Karan1 

Rezime: Saobraćajnom traumatizmu u Bosni i Hercegovini još uvijek nije poklonjena odgovarajuća pažnja, odnosno 
nedostaju ozbiljnija istraživanja ovog problema. Vozači sa ostalim putnicima u motornom vozilu predstavljaju značajan 
broj nastradalih na domaćim putevima. Materijal i metode: Materijal Zavoda za sudsku medicinu u Banjaluci omogućio 
je analizu povređivanja 400 vozača i ostalih putnika u motornim vozilima na putevima Republike Srpske. Posmatrane su 
demografske i karakteristike povređivanja, uzrok smrti, vremenska distribucija nezgoda, alkoholisanost vozača. Podaci 
su predstavljeni numerički i procentualno, statistički obrađeni pomoću χ2 testa, p<0,05. Rezultati: Muškarci čine skoro 
3/4 ukupno nastradalih i preko 95% poginulih vozača. Skoro dvije trećine nastradalih je starosne dobi 15-44 godine, a 
trećina povređenih (i poginulih) pripada trećoj deceniji života. Vozači značajno češće zadobijaju AIS3+ povrede glave, 
grudi, trbuha, kao i AIS2+ povrede grudne kičme i donjih ekstremiteta. Kod vozača i suvozača najčešće su AIS3+ povrede  
grudi, kod putnika na zadnjem sjedištu AIS3+ povrede glave. Postoji pozitivna korelacija između starosne dobi i 
učestalosti AIS3+ povreda grudi, odnosno AIS2+ povreda kičme. Najčešći uzrok smrti su povrede glave (41%), povrede 
grudi (33,3%), politrauma (13,7%). Najviše povređenih je u dane vikenda, u ljetnim mjesecima. Blizu 3/4 poginulih umrlo 
je na licu mjesta ili tokom transporta do prve zdravstvene ustanove. Nepunih 60% poginulih vozača imalo je zakonom 
nedozvoljene koncentracije alkohola u krvi (> 0,3 g/kg). Zaključak: Muškarci u motornim vozilima češće stradaju u 
saobraćajnim nezgodama, a posebno ugrožena kategorija su mladi muški vozači. Ozbiljne povrede glave, grudi, trbuha i 
donjih ekstremiteta najčešće zadobijaju vozači. Implementacija upotrebe sigurnosnog pojasa na domaćim putevima je 
nezadovoljavajuća i potrebni su dodatni napori u ovom pravcu. 

Ključne riječi: saobraćajni traumatizam, vozači, suvozači, putnici, AIS3+ povrede. 

1. UVOD 

Globalne razmjere sobraćajnog traumatizma opravdavaju veliko zanimanje i angažman u istraživanju ovog 
problema. Međutim, dok većina ozbiljnih studija dolazi iz visoko razvijenih zemalja, koje su daleko odmakle 
u unapređenju preventivnih mjera, najveći broj nastradalih je u manje razvijenim i nerazvijenim zemljama 
(Hazen and Ehiri, 2006; Nantulya and Reich, 2002). Ovaj problem je prisutan i u Bosni i Hercegovini, ali 
nedostatak ozbiljnijih istraživanja ne omogućava realno sagledavanje njegovih dimenzija, te efikasnije 
planiranje i preduzimanje adekvatnih preventivnih mjera. Prema zvaničnim podacima na putevima Bosne i 
Hercegovine poslednjih godina prisutan je trend blagog opadanja broja nastradalih, među kojima su inače 
najbrojniji vozači (Statistički godišnjak Federacije BiH, 2013; Statistički godišnja RS, 2013). Iako ne spadaju u 
najvulnerabilnije učesnike u saobraćaju, vozači zajedno sa ostalim putnicima u vozilu čine respektabilan broj 
stradalih. U ovom radu istraživali smo osobine i razlike u povređivanju vozača i ostalih putnika motornih 
vozila na lokalnom nivou, u banjalučkoj regiji. Cilj rada je pokušati identifikovati posebno rizične grupe 
učesnika u saobraćaju i utvrditi razlike u povređivanju s obzirom na poziciju u vozilu. 

2. MATERIJAL I METODE 

U ovoj retrospektivnoj studiji podaci o povređenim učesnicima saobraćaja prikupljeni su iz dokumentacije 
tužilačkih spisa koji su bili predmet medicinskih vještačenja u Zavodu za sudsku medicinu RS u Banjaluci, u 

                                                           
1 Zavod za sudsku medicinu RS, Zdrave Korde 1, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 
2 Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bul. Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Srbija 
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periodu od oktobra 2009.g. do kraja 2013.g. Podaci o povređivanju preživjelih prikupljeni su iz medicinske 
dokumentacije, podaci o povredama poginulih iz obdukcionih zapisnika a ostali demografski i podaci o 
saobraćajnim nezgodama iz policijskih izvještaja, zapisnika o uviđaju lica mjesta, zapisnika o alkoholemiji. 
Posmatrani su pol i starosna dob povređenih, lokalizacija i težina povreda, tip vozila i kolizije, vrijeme 
saobraćajne nezgode. Analizirana je učestalost alkoholisanosti među povređenim vozačima. Grupisanje 
starosne dobi izvršeno je u klasnim intervalima od 5 godina, a za potrebe ispitivanja uticaja starosne dobi na 
učestalost nastajanja ozbiljnih povreda, u intervale 0-19 godina, 20-49 godina i 50 i više godina.  

Registrovane povrede kod ispitanika klasifikovane su prema AIS (Abbreviated Injury Scale) metodu 
ocjenjivanja težine pojedine povrede u različitim regijama tijela, revizija iz 2005.g. (Gennarelli and Wodzin, 
2005). Predmet posmatranja su bile ozbiljne povrede, u AIS sistemu kodiranja prezentovane kao AIS3+ 
povrede glave, grudi i trbuha, odnosno AIS2+ povrede maksilofacijalne regije, kičmenog stuba, karlice i 
ekstremiteta. Motorna vozila podijeljena su prema prilagođenoj EuroNCAP klasifikaciji: mini vozilo, 
porodično, MPV, SUV, teretno motorno vozilo (EuroNCAP, www.euroncap.com). Prema načinu odvijanja 
saobraćajnih nezgoda, sve kolizije su podijeljene na čeoni tip sudara, bočni tip sudara, udar u zadnji dio 
vozila, prevrtanje i ostalo (npr. skretanje s puta bez prevrtanja ili udara u prepreku, skretanje i završavanje u 
vodi, provaliji, ispadanje iz vozila). Kod smrtno stradalih analiziran je uzrok smrti prema lokalizaciji 
smrtonosne povrede po regijama tijela (glava, grudi, trbuh, politrauma). Ostali uzroci smrti su različite 
forme asfiksije. Posmatrana je učestalost umiranja povređenih prije prijema u zdravstvenu ustanovu (u 
prehospitalnom periodu).  

Nažalost, podaci o upotrebi sigurnosnog pojasa i starosti motornog vozila nisu bili dostupni, jer aktuelna 
metodologija policijskog istraživanja saobraćajnih nezgoda ne podrazumjeva obavezno evidentiranje 
upotrebe sigurnosnog pojasa. Iz studije su isključeni povređeni za koje se nije mogla odrediti tačna pozicija 
u vozilu, povređeni u koliziji sa vozom, povređeni u autobusu, na traktoru ili radnoj mašini, pacijent u 
sanitetskom vozilu, umrli poslije više od 30 dana od povređivanja. Dobijeni podaci statistički su obrađeni 
pomoću SPSS programa, χ2 test, p < 0,05. 

3. REZULTATI 

U studiju je uključeno ukupno 400 ispitanika, 151 vozač, 139 suvozača i 110 putnika na zadnjem sjedištu 
vozila. Primjetno je da vozači značajno dominiraju među poginulim (Tabela 1.). 

Tabela 1. Povređeni prema poziciji u motornom vozilu 

 

 

 

 

3.1. Polna distribucija 

U ovom istraživanju muškarci čine 70,3% nastradalih, žene 29,7%. Kod vozača odnos muški : ženski je 88,7% 
vs 11,3%, kod suvozača 59,7% vs 43,3%, u grupi putnika na zadnjem sjedištu 58,2% vs 41,8%. Među 
poginulim, 88% je muških i 12% ženskih, pri čemu od 70 poginulih vozača, 67 ili 95,7% je muških. 

3.2. Starosna distribucija 

Od ukupnog broja 22,3% stradalih je starosti 20-24 godine, potom slijede susjedne starosne grupe tako da 
je preko 45% nastradalih starosti 15 – 29 godina (Slika 1.). Starosnoj dobi 15 – 44 godine pripada 65% 
živopovređenih, a isti procenat je i među poginulim. Starosnoj dobi 45 – 64 godine pripada 22,7% 
povređenih, 6% je mlađih od 15 godina a 6,3% je starosti 65g. i više. Tačno trećina živopovređenih  a 32,5% 
poginulih pripada trećoj deceniji života. Među vozačima 42,8%  poginulih je mlađe od 30 godina, dok je 
svaki deseti poginuli vozač dobi 65 godina ili stariji.  

 Vozači Suvozači Putnici na zadnjem sjedištu 

 n   (%) n   (%) n   (%) 

povređeni 

poginuli 

ukupno 

81 (28,6%) 

70 (59,8%) 

151 (37,8%) 

111 (39,2%) 

28 (24,0%) 

139 (34,7%) 

91 (32,1%) 

19 (16,2%) 

110 (27,5%) 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
147 

 

 

Grafik 1. Starosna distribucija 

3.3. Tip vozila i vrsta kolizije 

U ovom istraživanju najčešće (66,5%) zastupljen tip vozila je putničko vozilo iz grupe manjeg ili većeg 
porodičnog vozila (npr. Golf 2, Opel Kadet, Opel Astra,  Renault Megane...), zatim slijedi tzv. mini klasa 
(Yugo, Opel Corsa, Renault Clio, Fiat Punto, Ford Fiesta...) zastupljeni u 25% slučajeva. Ostali tipovi vozila 
znatno su rjeđe prisutni u ovom istraživanju (teretna motorna vozila, MPV, SUV).  

Najčešći tip kolizije je čeoni sudar (57,4%), zatim bočni udar (16,8%), prevrtanje  (10.8%), udar u zadnji dio 
vozila 3%. U preostalih 12% slučajeva radilo se o drugim vrstama kolizije (skretanje s puta bez prevrtanja ili 
udara u prepreku, skretanje u vodu, provaliju). 

3.4. Povrede 

U Tabeli 2. prikazana je učestalost ozbiljnih povreda pojedinih tjelesnih regija kod različitih pozicija u vozilu. 
Vozači značajno češće zadobijaju AIS3+ povrede glave (p=0,006), grudi (p=0,000) i trbuha (p=0,000). Takođe, 
AIS2+ povrede grudne kičme (p=0,019) i donjih ekstremiteta (p=0,000) značajno su češće kod vozača.  

Samo AIS2+ povrede lica (p=0,035) značajno češće zadobijaju putnici na zadnjem sjedištu. 

Među poginulim najviše je AIS3+ povreda grudi (75,2%),  zatim AIS3+ povreda glave (59,8%) a znatno manje 
je AIS3+ povreda trbuha (5,3%). 

Tabela 2.Ozbiljne povrede pojedinih tjelesnih sistema prema poziciji u vozilu 

Povrede                        Vozači (%)             Suvozači (%)             Putnici (%)              Ukupno (%)    

AIS3+ 

    Glava                            30,5                         18,0                           15,5                          22,0 

    Grudi                            43,7                         25,2                           13,6                          29,0 

    Trbuh                            27,2                           6,5                             4,5                          13,8 

AIS2+ 

    Lice                                 5,3                            8,6                           14,5                            9,0 

    Kičma                           15,9                          17,3                             9,1                          14,5 

         vratna                       7,3                            7,2                             4,5                             6,5 

         grudna                      9,9                            2,9                             3,6                             5,8 

         LS*                             0,7                            2,2                             2,7                             1,8 

    Karlica                            7,9                             4,3                            8,2                             6,8 

    G. ekstremitet            28,5                           22,3                          24,5                           25,3 

    D. ekstremitet            36,4                           15,1                          14,5                           23,0 

         potkoljenica           25,2                             7,9                            7,3                            14,3 

*lumbosakralni dio kičmenog stuba 
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S druge strane, kod nesmrtno povređenih najbronije su AIS3+ povrede glave (64%), daleko iza slijede AIS3+ 
povrede grudi (9,9%) i AIS3+ povrede trbuha (7%). 

Udružene AIS3+ povrede glave i grudnog koša zadobilo je ukupno 47 (40,2%) smrtno stradalih,od kojih su 33 
vozača (47,1% poginulih vozača). Svega 1,8% živopovređenih zadobilo je udružene AIS3+ povrede glave i 
grudi. 

Nije utvrđena statistički značajna polna razlika u ozbiljnom povređivanju bilo kojih dijelova tijela. 

U Tabeli 3. može se uočiti pozitivna korelacija između starosne dobi i učestalosti nastajanja AIS3+ povreda 
grudi (p=0,002) i AIS2+ povreda kičme (p=0,038). 

Tabela 3.Učestalost ozbiljnih povreda pojedinih regija tijela u odnosu na starosnu dob 

Povrede                                             Starosna dob                         Ukupno       

                                         0-19g.             20-49g.           50g. ≤                                  

AIS3+   (%) 

     Glava                          23,9                  21,2               22,7              22,0 

     Grudi                          15,5                  28,6               40,9              29,0 

     Trbuh                           8,5                   14,5               15,9              13,8 

AIS2+   (%) 

     Lice                             15,5                   7,5                  8,0                 9,0 

     Kičma                           9,9                 12,9                22,7               14,5 

     Karlica                          2,8                   8,7                  4,5                 6,8 

     G. ekstremitet          25,4                 25,3                25,0               25,3 

     D. ekstremitet          16,9                 22,8                28,4               23,0 

3.5. Uzrok smrti 

Najčešći uzrok smrti jesu povrede glave (41%), zatim povrede grudi (33,3%), politrauma (13,7%), povrede 
trbuha (5,1%) a ostali uzroci smrti bili su zastupljeni u 6,8% slučajeva smrtnog ishoda. Razlike u uzrocima 
smrti u odnosu na poziciju nastradalih u vozilu prikazane su na Slici 2.  

Od 117 poginulih njih 86 (73,5%) umrlo je na licu mjesta ili tokom transporta do prve medicinske ustanove.  

 

Grafik 2.  Uzrok smrti prema poziciji u vozilu 

3.6. Vremenska distribucija povređivanja 

Najveći broj povređenih desio se u julu (n=53), zatim u oktobru (n=44), aprilu (n=41), septembru (n=38), 
avgustu (n=35) itd. 

Najviše povređenih je u dane vikenda (nedelja 91, subota 65), najmanje utorkom (39) i srijedom (37), a 44% 
ispitanika povređeno je u periodu od petka 20,00h do ponedeljka 06,00h. 

Najviše povređenih je u prva četiri časa poslije ponoći (21,8%), najmanje u periodu između 04,00h i 09,00h 
(10%). 
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3.7. Alkoholisanost vozača 

Od 151 vozača u ovoj studiji za njih 112 postojali su podaci o alkoholisanosti, od kojih je 42% u vrijeme 
nezgode imalo zakonom nedozvoljene koncentracije alkohola u krvi (više od 0,3g/kg). U grupi smrtno 
stradalih vozača kod 59,7% izmjereno je preko 0,3g/kg alkohola u krvi, a najveća izmjerena alkoholemija je 
4,87 g/kg kod 23godišnjeg muškarca. 

4. DISKUSIJA 

Još uvijek je nedovoljno istraživanja koja se bave saobraćajnim traumatizmom na prostorima BiH. Materijal 
Zavoda za sudsku medicinu u Banjaluci koji je upotrebljen u ovom radu predstavlja reprezentativan izvor 
podataka o saobraćajnoj traumatologiji koji može pomoći boljem razumjevanju ovog problema i iznalaženju 
efikasnijih preventivnih rješenja na lokalnom nivou.  

U ovom radu muškarci su činili ubjedljivu većinu povređenih (70,3%). Posebno je izražena predominacija 
muškog pola među smrtno stradalim (88% vs 12%), u grupi vozača preko 95% poginulih su muški. Veća 
zastupljenost muškaraca među povređenima nije specifičnost samo naših prostora (Bahadorimonfared et 
al. 2013; Barrimah et al. 2012; Goniewitz et al. 2012; Spoerri et al. 2011). Sličan odnos je prisutan i u 
zemljama članicama EU, gdje je stopa smrtnosti muškaraca u saobraćajnim nezgodama od tri (Danska, 
Njemačka, Irska, Holandija) do pet puta (Grčka, Kipar) veća u odnosu na žene (OECD, 2012). Ovako 
ubjedljiva dominacija muških među povređenim teško se može objasniti njihovom većom angažovanošću u 
saobraćaju. Objašnjenje bi barem djelimično trebalo tražiti u sklonosti muških agresivnijem i rizičnijem 
ponašanju u saobraćaju, na što ukazuju u svom radu Rhodes and Pivik, 2011. Iako rezultati Wickens et al. 
2012., ne potvrđuju značajnu razliku u ispoljavanju agresivnosti muškaraca i žena, u ovom slučaju trebalo bi 
uzeti u obzir kulturološke razlike i specifičnosti sredine u kojoj se vrši istraživanje. 

U ukupnom broju ispitanika vozači, suvozači i putnici na zadnjem sjedištu prilično ravnomjerno su 
zastupljeni. Međutim, ovaj izbalansiran odnos bitno je narušen u grupi smrtno stradalih, gdje vozači čine 
natpolovičnu većinu (59,8%). 

Posebnu ugroženost mlađe populacije najbolje oslikava činjenica da od ukupnog broja ispitanika u ovom 
radu trećina pripada trećoj deceniji života, odnosno skoro polovina je dobi 15-29 godina. Uzmemo li u obzir 
da je preko 40% poginulih vozača mlađe od 30 godina, jasno je da problem saobraćajnog traumatizma 
mladih u BiH zaslužuje iscrpniju analizu, poput istraživanja Constantinou et al., 2011; Weis et al., 2014. 
Ugroženost radno najproduktivnijeg dijela populacije (15–44 godine) nešto je veća u odnosu na prosječnih 
60% na globalnom nivou (Saidi et al. 2014, WHO, 2013).  

Kada je u pitanju veza između učestalosti pojedinih povreda i starosne dobi, češće AIS3+ povrede grudi i 
AIS2+ povrede kičmenog stuba kod starijih su očekivane. Pozitivnu korelaciju između AIS3+ povreda grudi i 
starosne dobi listom potvrđuju i druga istraživanja (Hanna and Hershmann, 2009; Kahane, 2013; Stitzel et 
al. 2012), dok Rao et al., 2014., ukazuju na vezu između starosne dobi sa prelomima grudne i slabinske 
kičme. 

Prema rezultatima ovog istraživanja vozači značajno češće zadobijaju AIS3+ povrede glave, grudi i trbuha, u 
odnosu na suvozače i putnike na zadnjem sjedištu. Povređivanje glave i grudi je očekivano često među 
vozačima, u skladu sa rezultatima brojnih istraživanja kao što su Hisham et al. 2011, Majdan et al. 2012. Na 
posebnu ugroženost vozača ukazuje i najveća učestalost udruženih AIS3+ povreda glave i grudi kod ove 
grupe (skoro svaki drugi smrtno stradali vozač). Međutim, velika učestalost AIS3+ povreda trbuha kod 
vozača u ovoj studiji odudara od rezultata drugih istraživanja, prema kojima najveći rizik zadobijanja 
ozbiljnih povreda trbuha imaju putnici na zadnjem sjedištu, što se objašnjava prvenstveno djelovanjem 
sigurnosnog pojasa na trbuh putnika (Abbas et al. 2011; Brown and Bliston, 2014; Frampton and Lenard, 
2012; Intas and Stergiannis, 2010; Lamiele et al, 2006). Najprihvatljivije objašnjenje za ovakvu distribuciju i 
učestalost ozbiljnih povreda kod vozača kao i putnika na zadnjim sjedištima moglo bi se tražiti u suviše 
čestom izbjegavanju upotrebe sigurnosnog pojasa. Eskiviranje ove zakonske obaveze najizraženije je među 
putnicima na zadnjem sjedištu, gdje je upotreba sigurnosnog pojasa na našim putevima i dalje izuzetak a ne 
pravilo. Zbog toga trbuh putnika na zadnjim sjedištima tokom saobraćajne nezgode obično nije izložen 
pritisku sigurnosnog pojasa, ali zato zahvaljujući silama inercije regije glave i grudi sudaraju se sa tupotvrdim 
preprekama ispred i oko sebe. U prilog ovom objašnjenju idu i činjenice da se u ovoj studiji AIS2+ povrede 
lica najčešće registruju upravo kod putnika na zadnjem sjedištu, kao i da je povreda glave ubjedljivo najčešći 
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uzrok smrti putnika na zadnjem sjedištu. Ovakvi rezultati potkrepljuju opšti utisak da kampanje u svrhu 
promovisanja upotrebe sigurnosnog pojasa na našim putevima kod vozača i suvozača rezultirale izvjesnim, 
mada nedovoljnim uspjehom, dok su kod putnika na zadnjem sjedištu ostale bez ikakvog odjeka. Sve 
izloženo upućuje da po pitanju upotrebe sigurnosnog pojasa ne odskačemo mnogo od sumorne slike drugih 
manje razvijenih zemalja, kako je to prikazano u radu Vecino-Ortiz et al. 2014. 

Kada su u pitanju AIS2+ povrede kičmenog stuba, samo je povređivanje grudnog dijela kičme značajno češće 
kod vozača. Objašnjenje ovih rezultata zahtijeva detaljnije istraživanje koje bi obuhvatilo i analizu načina 
kolizije i vrste vozila. 

Posmatranjem AIS2+ povreda karlice i gornjih ekstremiteta nisu ustanovljene značajne razlike s obzirom na 
poziciju u vozilu. 

Situacija je drugačija kod AIS2+ povreda donjih ekstremiteta, koje se ubjedljivo najčešće registruju kod 
vozača, čak i u odnosu na suvozače (36,4% vs 15,1%). Statistička značajnost postoji i u pogledu AIS2+ 
povreda potkoljenica i stopala (vozači 25,2%, suvozači 7,9%, putnici 7,3%).  

Najčešći uzrok smrti jesu povrede glave, zatim povrede grudi. Na prvi pogled iznenađuje da je kod putnika 
na zadnjem sjedištu tako ubjedljiva dominacija povreda glave kao uzroka smrti (57,9%). Dok je kod suvozača 
povreda glave takođe prvi uzrok smrti, kod vozača najčešći uzrok smrti jesu povrede grudi, a tek potom 
povrede glave. Ovi rezultati takođe zahtjevaju iscrpnija istraživanja, vjerovatno i ovde značajnu ulogu igra 
zanemarivanje upotrebe sigurnosnog pojasa od strane svih putnika u motornom vozilu, a posebno putnika 
na zadnjem sjedištu.  

U pogledu vremenskog dešavanja saobraćajne nezgode, dani vikenda i prva četiri sata po ponoći su 
najrizičniji period. Skoro polovina povređenih stradala je u periodu između petka uveče i ponedeljka rano 
ujutro. Tokom zimskog perioda godine manje je nastradalih, dok su jul, oktobar i april mjeseci sa najviše 
(35%) povređenih. 

Blizu tri četvrtine poginulih nije stiglo do prve zdravstvene ustanove, umrli su na licu mjesta ili tokom 
transporta do bolnice. To je znatno više od brojki koje stižu iz razvijenog dijela EU (50%) ili Irana (60%), što 
ukazuje na neophodnost unapređenja kvaliteta prehospitalnog zbrinjavanja nastradalih u saobraćajnim 
nezgodama (Coats and Davies, 2002; Naghavi et al, 2005; Buylaert, 1999; Bigdeli et al, 2010). 

Podatak da od 112 vozača za koje postoje podaci o alkoholemiji u vrijeme saobraćajne nezgode,  
nedozvoljene koncentracije alkohola u krvi (preko 0,3 g/kg) nađene su kod 42%, među poginulima blizu 60% 
vozača, govori da je alkohol veoma prisutan i bitan riziko faktor u nastajanju saobraćajnih nezgoda na 
domaćim putevima. 

5. ZAKLJUČAK 

Rezultati ove studije ukazuju da muškarci u automobilima češće i teže stradaju u saobraćajnim nezgodama, 
što je posebno izraženo u nezgodama sa fatalnim ishodom.  

Vozači su najugroženija kategorija putnika u motornim vozilima na putevima Republike Srpske, a među 
njima posebno mladi muški vozači. 

Visok prehospitalni mortalitet povređenih ukazuje na potrebu unapređenja prehospitalnog zbrinjavanja 
povređenih u saobraćajnim nezgodama. Alkoholisanost vozača je ozbiljan rizikofaktor u našim saobraćajnim 
nezgodama. Velika učestalost ozbiljnih povreda trbuha kod vozača, odnosno glave kod putnika na zadnjem 
sjedištu zahtijeva dublju analizu razmjera upotrebe sigurnosnog pojasa, opremljenosti vozila savremenim 
sistemima zaštite, kao i vrsta kolizije. Opšti utisak je da je implementacija upotrebe sigurnosnog pojasa na 
domaćim putevima nezadovoljavajuća i potrebni su dodatni napori u ovom pravcu, od podizanja svijesti o 
značaju ove preventivne mjere do odlučnijeg primjenjivanja zakonskih propisa koji već postoje na papiru. U 
domaćim okvirima, saobraćajni traumatizam još uvijek je nedovoljno istraženo područje, koje zaslužuje veću 
pažnju javnosti i stručnih krugova. Jedan od prediuslova za ozbiljniji i odgovorniji pristup ovom problemu 
bio bi formiranje nacionalne baze podataka o saobraćajnim nezgodama. 
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ПРИМЕНА ТРОРЕПЕРНОГ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОПАСНИХ МЕСТА 
НА ПРИМЕРУ РАСКРСНИЦЕ У БЕОГРАДУ 

APPLICATION OF THREE-FIXED SYSTEM IDENTIFICATION OF HOT SPOTS- AN 
EXAMPLE THE CROSSROADS IN BELGRADE 

Далибор Пешић1, Вања Вожни2 и Филип Филиповић3 

Резиме: Током развоја научне области безбедности саобраћаја, развијане су и усавршаване многобројне методе 
за одређивање измеритеља нивоа безбедности саобраћаја. Формирање првих база података о саобраћајним 
незгодама омогућило је спровођење значајних анализа безбедности саобраћаја одређених просторних 
јединица, а тиме је омогућено упоређивање са другим просторима, што јесте основни задатак мерења. Овакав 
концепт оцене безбедности саобраћаја представља традиционалан, реактиван приступ. Међутим, тежња 
савремених приступа решавања проблема безбедности саобраћаја усмерена је ка проналажењу најбољих 
решења пре настанка саобраћајних незгода, односно пре штетних последица. Због тога се све више користе 
методи засновани на комбинацији неколико метода, а све у циљу веће поузданости и ефикасности приликом 
одређивања опасних места. Један од таквих, комбинованих метода је и „трореперни систем мерења“. Овај 
метод се састоји од анализе података о саобраћајним незгодама (анализа објективно опасних места), анкете или 
упитника (субјективно утврђивање опасних места) и примене конфликтне технике (објективно потенцијална 
опасна места). На овај начин је примењен и реактивни и проактивни приступ у циљу повећања нивоа 
безбедности саобраћаја. У раду је детаљно приказан трореперни систем мерења, као и практична примена овог 
метода на једној раскрсници у Београду. Такође су дате и контрамере за повећање безбедности саобраћаја на 
посматраној локацији, дефинисане на основу примене трореперног система.. 

Кључне речи: трореперни систем, опасна места, безбедност пешака 

1. УВОД 

Развијене земље Европе и света су прве препознале саобраћајне незгоде (СН) као најзначајнију 
негативну последицу саобраћаја и почеле су да раде на методама за смањивање броја саобраћајних 
незгода и њихових последица. Прве методе за повећање безбедности саобраћаја (БС) заснивале су се 
на анализама података о саобраћајним незгодама које су се већ догодиле. Међутим, циљ модерног 
приступа безбедности саобраћаја је да се сталним праћењем стања БС, анализама и предузимањем 
одговарајућих мера спречи настанак саобраћајних незгода, а самим тим и последица које оне 
проузрокују. 

Превентивне мере за повећање и управљање безбедношћу на путевима, дефинисане су Директивом 
Европске Уније број 2008/9 и у те мере спадају: процена утицаја пута на безбедност саобраћаја, 
ревизија безбедности саобраћаја (Rоад Sафетy Aудит), рангирање и управљање безбедношћу путне 
мреже, провера безбедности постојећих путева (Rоад Sафетy Iнспецтион) и дубинске анализе 
саобраћајних незгода[1].  

Пред ових мера, постоје и неке мере чије спровођење није дефинисано Директивом ЕУ или Законом 
о безбедности саобраћаја на путевима (ЗОБС), али које могу бити ефикасне приликом одређивања 
потенцијалних црних тачака. Један од тих метода је тзв. трореперни систем идентификације опасних 

                                                           
1доц. др Далибор Пешић дипл.инж.саобраћаја; Саобраћајни факултет; Војводе Степе 305, Београд, Србија, 
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места. Овај систем подразумева идентификацију, односно дефинисање црних тачака (опасних места) 
на одређеној деоници пута или на одређеној раскрсници, са три аспекта: 

- анализа података о саобраћајним незгодама које су се већ догодиле на дефинисаној локацији 
(подаци добијени од полиције), 

- анализа ставова и понашања учесника у саобраћају на посматраној локацији (подаци 
прикупљени анкетом учесника на истраживачкој локацији), 

- анализа конфликата на посматраној локацији, у одређеном временском периоду (подаци 
добијени снимањем на терену). 

На основу „преклапања” опасних места дефинисаних анализом саобраћајних незгода, анализом 
субјективних ставова учесника у саобраћају и применом метода конфликтне технике, добија се мапа 
опасних места на посматраној локацији. 

Предмет овог рада је представљање трореперног система за одређивање опасних места на 
одређеним локацијама. Рад садржи и преглед литературе, везан за саобраћајну конфликтну технику 
(СКТ), опис сваке од анализа које се спроводе у оквиру трореперног система мерења, као и пример 
примене трореперног система мерења на једној раскрсници у Београду. 

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

2.1. Место истраживања 

  

Слика 1. Скица и ортофото снимак посматране раскрснице 

Раскрсница на којој је спроведено истраживање налази се у Београду, у општини Вождовац. 
Посматрану раскрсницу која је у основи трокрака, чине улице Кружни пут вождовачки (крак 1 и 3) и 
улица Војводе Степе (крак 2 – улаз у насеље Степа Степановић) (Слика 1).  

Улица Кружни пут вождовачки спада у ред приоритетних саобраћајница у општини Вождовац, а чине 
је две саобраћајне траке, по једна трака за сваки смер кретања возила. Такође, Кружни пут 
вождовачки карактерише висок саобраћајни проток током читавог дана, нарочито путничких, али и 
теретних возила.  

На раскрсници се одвија двосмерни саобраћај и сви смерови кретања су дозвољени. Раскрсница је 
регулисана вертикалном саобраћајном сигнализацијом. Приоритет на раскрсници имају возила која 
се крећу Кружним путем вождовачким. На прилазу из насеља постављен је саобраћајни знак II-2 
(обавезно заустављање „СТОП“). Такође, на овом краку постоји разделно (усмеравајуће) острво које 
раздваја смерове кретања возила која улазе и возила која излазе из насеља, на којем је постављен је 
знак II-45 (обавезно обилажење са десне стране). На раскрсници, осим разделне линије у улици 
Кружни пут Вождовачки, не постоји хоризонтална сигнализација (Слика 2).  

Кроз кракове 1 и 3 посматране раскрснице пролази једна аутобуска линија јавног градског превоза 
путника, при чему треба нагласити да у зони саме раскрснице нема стајалишта која би ометала 
саобраћај. 

Сама раскрсница спада у ред нестандардних раскрсница, обзиром да је локацијски налази на самом 
темену кривине, на успону од 4-5%. Карактеристично је и то што један крак ове раскрснице (крак 2) 
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истовремено представља крак кружне раскрснице. Проблем на раскрсници представља и 
непрегледност, јер се раскрсница налази на темену кривине. 

 

Слика 2.  Приказ предметне раскрснице 

2.2. Анализа података о СН 

Подаци о саобраћајним незгодама на наведеној раскрсници тражени су од Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије. Међутим, због проблема са базом података, тражени подаци 
нису добијени, тако да у раду није било могуће приказати објективно опасна места на предметној 
локацији. 

2.3. Анализа података прикупљених анкетом 

Субјективни ставови о безбедности саобраћаја на посматраној раскрсници добијени су на два начина: 
анкетом пролазника на раскрсници и „он-лине“ анкетом, циљано постављеној на интернет форуму 
који користе становници. Анкетирање је обављено током месеца септембра 2014. године. Анкета се 
састојала од 7 питања, од којих су прва два везана за пол и старост испитаника, а преостала питања 
директно су везана за ставове и мишљења испитаника о безбедности саобраћаја на предметној 
раскрсници. Укупно је анкетирано 200 испитаника (100 возача моторних возила и 100 пешака), а 
подаци добијени анкетом анализирани су у програму MS Exцел, а пример анкете дат је у прилогу 
рада. 

2.4. Конфликтна техника 

Број и тежина конфликата су најзначајнији индиректни показатељи за оцену безбедности саобраћаја. 
Конфликт је ситуација у којој се два или више учесника у саобраћају приближавају један другом (у 
простору и времену), тако да је судар неизбежан, ако се њихово кретање не промени [1]. Конфликти 
на посматраној раскрсници снимани су 10. (среда), 11. (четвртак) и 13. (субота) септембра 2014. 
године и то у периодима од 07 до 09, од 12 до 14 и од 16 до 18 часова. Ови дани су изабрани како би 
се упоредио број конфликата између два радна дана, као и број конфликата између радног дана и 
дана викенда. У периоду истраживања, временски услови су били без падавина и видљивост је била 
добра. Конфликти су, у наведеном периоду, снимани видео камером „Pрацтица CDV 1.0“. Снимци су 
накнадно прегледани од стране два истраживача, а број конфликата је забележен у посебно 
припремљеном обрасцу.  

Будући да су у овом раду бележене само конфликтне ситуације (без неометаних пролаза и 
саобраћајних незгода), истраживачи су их на основу субјективне процене, према нивоу опасности, 
сврставали у три категорије и то: конфликти ниског ризика за настанак незгоде (путање учесника се 
пресецају, али постоји рано уочавање и благо реаговање), конфликти средњег ризика (учесници у 
саобраћају благовремено реагују и нема наглих акција), и конфликти високог ризика (учесници иду 
према судару и касно реагују, па се незгода једва избегла). Осим нивоа ризика, бележен је и начин на 
који је незгода избегнута: кочењем, маневром (скретањем аутомобила), убрзавањем или кочењем и 
маневром 
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Слика 3. Приказ локације и кадра камере приликом истраживања 

3. ОГРАНИЧЕЊА ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживање није могло да буде спроведено у потпуности, због недостатка података о саобраћајним 
незгодама које су се догодиле на предметној раскрсници. Осим тога, у раду је примењена 
„модификована“ конфликтна техника. То значи да приликом истраживања није примењена 
конфликтна техника која подразумева оцену конфликта на основу времена до судара, већ је 
истраживачима дата слобода креирања методологије посматрања и начин оцењивања тежине 
конфликата. Снимање конфликата на раскрсници није вршено из више углова, већ су једном камером 
обухваћена сва три крака раскрснице.  

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

4.1. Опасна места дефинисана конфликтном техником 

По завршетку истраживања, односно снимања на раскрсници, прегледани су снимци и формирана је 
база података за све саобраћајне конфликте који су забележени од стране истраживача. Табела 1. 
приказује укупан број уочених конфликата на посматраној раскрсници, по данима и периодима 
снимања. Може се уочити да је број конфликата већи радним данима него данима викенда. 

Табела 1. Број конфликата по данима снимања и периодима снимања 

дан/вршни период јутарњи подневни вечерњи укупно 

среда 38 23 51 112 

четвртак 47 17 32 96 

субота 7 26 28 61 

укупно 92 66 111 269 

Како је циљ конфликтне технике у оквиру трореперног система идентификација објективно опасних 
места, у наставку рада приказани су конфликти на раскрсници, у зависности од тога са којих кракова 
раскрснице су долазили учесници у саобраћају (возила, пешаци) који су имали конфликт. Уколико су 
кракови раскрснице означени као на слици 2, тада су могући следећи конфликти између возила: 

- 1-1 – конфликт између два или више возила која се крећу краком 1; 

- 1-2Л – конфликт возила које долази са крака 1 и возила које долази са крака 2, а скреће лево; 

- 1-2Д – конфликт возила које долази са крака 1 и возила које долази са крака 2, а скреће десно; 

- 1-3 – конфликт возила које долази са крака 1 и возила које долази са крака 3 и скреће лево; 

- 2-2 – конфликт два или три возила која долазе са крака 2, а истовремено скрећу лево; 

- 23 -  конфликт возила које долази са крака 3 и возила које долази са крака 2 и скреће лево; 

- 3-2 (12) – возила која са крака 3 (1) скрећу у крак 2, али у супротан (погрешан) смер. 

Када се посматрају конфликти између возила и пешака (ознака П), могуће су следеће ситуације: 

- П1-1 – конфликт на краку 1, при чему се возило креће на краку 1; 

- П1-3 – конфликт на краку 1, при чему се возило креће на краку 3; 

- П3-1 – конфликт на краку 3, при чему се возило креће на краку 1; 

- П3-2 – конфликт на краку 3, при чему се возило креће на краку 2; 

- П3-3 – конфликт на краку 3, при чему се возило креће на краку 3; 
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- П2-1 – конфликт на краку 2, при чему се возило креће на краку 1; 

- П2-2 – конфликт на краку 2, при чему се возило креће на краку 2; 

- П2-3 – конфликт на краку 2, при чему се возило креће на краку 3. 

Табела 2. Број конфликата између возила у односу на кракове са којих долазе 

 1-1 1-2Л 1-2Д 1-3 2-2 2-3 
3-2  

(1-2) 
укупно 

среда 0 60 13 14 1 6 2 96 

четвртак 5 56 9 14 0 3 4 91 

субота 4 29 7 10 0 1 2 53 

укупно 9 145 29 38 1 10 8 240 
Табела 2 приказује укупан број конфликата између возила у односу на кракове са којих возила 
долазе. Може се приметити да се највећи број конфликата између возила догађа при левим 
скретањима из насеља (1-2Л) и у насеље (1-3) са возилима која долазе са крака 1. Уочено је укупно 
145 конфликата при левом скретању из насеља Степа Степановић и 38 конфликата при левом 
скретању у насеље. На основу ових података, дефинисана су опасна места 1 и 2 (Слика 4 и Слика 5). 

  

Слика 4. Опасно место бр.1 Слика 5. Опасно место бр. 2 
Табела 3 приказује број конфликата између возила и пешака у односу на кракове са којих долазе. 
Највећи број конфликата између возила и пешака догађа се при преласку пешака преко крака 2, са 
возилима која долазе са крака 1 и скрећу десно у насеље. Укупно је уочено 13 оваквих конфликата, па 
је могуће дефинисати и опасно место број 3 (Слика 6). 

Табела 3. Број конфликата између возила и пешака у односу на кракове са којих долазе 

 

П
1

-1
 

П
1

-3
 

П
3

-1
 

П
3

-2
 

П
3

-3
 

П
2

-1
 

П
2

-2
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среда 2 1 0 0 1 9 1 3 17 

четвртак 1 2 0 0 0 1 1 0 5 

субота 0 0 1 0 2 3 0 0 6 

укупно 3 3 1 0 3 13 2 3 28 

 
Да би се утврдили ставови учесника у саобраћају који користе предметну раскрсницу, спроведена је 
анкета. Укупно је анкетирано 200 испитаника, 100 возача моторних возила и 100 пешака. У наставку 
рада приказани су добијени резултати. Од укупно 200 испитаника 39% је женског пола, док је 61% 
мушког. Највећи постотак испитаника (36%) је старости између 35 и 50 година. 
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Слика 6. Опасно место бр. 3 

Испитаницима је у анкети постављено питање да ли су и колико пута имали конфликт на предметној 
раскрсници и како је у њиховом случају избегнута незгода. 34% испитаника није имало конфликт на 
наведеној раскрсници, док је 66% испитаника имало конфликт и то 28% између 2 и 5 пута, 24% 
једанпут и 14% више од 5 пута. Највећи број незгода избегнут је кочењем и маневром аутомобила 
(37%) или само кочењем аутомобила (29%). Испитаници су у анкети дефинисали, по њима, највеће 
проблеме и најопаснија места на раскрсници. Возачи су истакли да су им највећи проблеми лева 
скретања (у насеље и из насеља) као и лоша прегледност, док је за пешаке највећи проблем 
непостојање пешачког прелаза и уски тротоари. Осим ових, као постојећи проблеми на раскрсници 
наведени су и гужва, велика брзина аутомобила, недостатак саобраћајне сигнализације... Проблеми 
на раскрсници, по мишљењу испитаника, приказана су дијаграмом 2. 

 

График 1. Проблеми на раскрсници по мишљењу испитаника 

Код питања о проблемима на раскрсници постојала је могућност одабира више одговора, а како су 
највише истовремено навођени лево скретање у насеље, лево скретање из насеља, непрегледност и 
непостојање пешачког прелаза, на основу тога могу се дефинисати субјективно опасна места на 
раскрсници. Слика 8 приказује субјективно опасна места, дефинисана према ставовима и мишљењу 
корисника раскрснице. 

 

Слика 7.  Опасна места дефинисана на основу ставова корисника раскрснице 
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5. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА 

Како истраживачи нису имали приступ подацима о саобраћајним незгодама, извршено је 
„преклапање“ опасних тачака дефинисаних на преостала два начина. Са слика 5, 6, 7 и 8 види се да се 
опасна места дефинисана анкетом испитаника и конфликтном техником потпуно преклапају. 
Истраживачи су приликом снимања на терену уочили да највећи проблеми на раскрсници 
представљају лева скретања из и у насеље Степа Степановић, али и непостојање пешачког прелаза на 
краковима раскрснице. Бројање и дефинисање конфликата, као и одговори испитаника су потврдили 
наведене проблеме, тако да се на истраживачкој локацији могу дефинисати три опасна места 
(означена бројевима 1, 2 и 3), приказана на слици 9. 

 

Слика 8. Опасна места на раскрсници 

У оквиру краткорочних мера, потребно је поставити нову и обновити постојећу саобраћајну 
сигнализацију. На краковима 1 и 3 потребно је поставити саобраћајне знакове који ће обавестити 
учеснике у саобраћају, односно возаче моторних возила, да наилазе на опасну кривину. На 
разделном острву на краку 2, предлаже се постављање огледала, да би се возачима моторних возила 
која долазе са кракова 1 и 3, омогућило правовремено уочавање возила из супротних смерова. Што 
се тиче хоризонталне сигнализације, потребно је обележити пешачки прелаз на краку 2, јер се на том 
краку догађа највише конфликата између возила и пешака. Да би се смањила брзина кретања возила 
која прилазе раскрсници са крака 1, предлаже се постављање „лежећег полицајца“ на краку 1. 

Дугорочно решење проблема подразумева промену геометрије раскрснице, односно њену 
реконструкцију. Према овом решењу, посматрану раскрсницу, која је у основи трокрака, потребно је 
реконструисати у турборотор раскрсницу, односно двотрачну турбо кружну раскрсницу (Слике 10 и 
11). 

 

Слика 9.  Изглед реконструисане раскрснице 
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Слика 10. Изглед реконструисане раскрснице 

Ово решење би омогућило смањење брзине кретања у самом кружном току, повећање проточности 
и смањење броја конфликтних тачака, чиме би се смањио и ризик за настанак саобраћајних незгода. 

6. ЗАКЉУЧАК 

У овом раду је приказана примена трореперног система за идентификацију опасних места. Овај 
метод се састоји из анализе података о саобраћајним незгодама на одређеној локацији, анализе 
ставова корисника раскрснице о потенцијалним опасним местима и примене конфликтне технике. На 
овај начин анализирају се објективно опасна места, објективно потенцијална опасна места и 
субјективно опасна места. Наведени метод примењен је на једној трокракој раскрсници коју чине 
учице Кружни пут вождовачки и Војводе Степе. „Преклапањем“ опасних тачака дошло се до закључка 
да на наведеној раскрсници постоје три опасна места (Слика 9). На основу овако дефинисаних 
опасних места предложене су краткорочне и дугорочне мере на основу којих би се смањио број 
конфликтних ситуација на раскрсници, а самим тим и ризик од настанка саобраћајних незгода. 
Примена трореперног метода интегрише реактивни и проактивни приступ, а осим објективног 
ризика, елиминисан је и субјективни ризик од опасности у саобраћају чиме се повећава осећај 
сигурности и безбедности код учесника у саобраћају, што је такође циљ побољшања безбедности 
саобраћаја [2].  

ЛИТЕРАТУРА 

[1]. Wорлд Rоад Aссоциатион (PIARC), ROAD SAFETY INSPECTION GUIDELINE, 2008. 

[2]. Pесиц ет ал. “Aн интгратед метход оф идентифyинг анд ранкинг дангер спотс фор педестрианс он 
мицролоцатион“, Tаyлор & Fранцис-Tранспорт, 2011. 

[3]. Wиллиамс, M. J: “VALIDITY OF THE TRAFFIC CONFLICTS TECHNIQUE“, Aустралиан Rоад Rесеарцх Bоард, 
Vицториа (Aустралиа) 1980. 

[4]. Jефферy A: “Iндицаторс фор Tраффиц Sафетy Aссессмент анд Pредицтион анд тхеир Aпплицатион ин Mицро-
симулатион Mоделинг: A Sтудy оф Uрбан анд Sубурбан Iнтерсецтионс“, Rоyал Iнституте оф Tецхнологy, 
Dепартмент оф Iнфраструцтуре, Sтоцкхолм, Swеден, 2005. 

[5]. Липовац, К: „Безбедност саобраћаја“, Службени лист, Београд, 2008. 

[6]. Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС, 2009. 

[7]. Fедерал Hигхwаy Aдминистратион: “Tраффиц Cонфлицт Tецхниqуе фор Sафетy анд Oператионс –Oбсерверс 
Mануал“, US Dепартмент оф Tранспортатион, Vиргиниа, USA, 1989. 

  



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
161 

 

 
 
 
 
 

POŠTOVANJE OGRANIČENJA BRZINE NA MAGISTRALNIM PUTEVIMAU 
REPUBLICI SRPSKOJ 

Mićo Miljević1 i Jelica Lubura2 

Rezime: U ovome radu prikazani su rezultati istraživanja u pogledu poštovanja ograničenja brzina kretanja vozila na 
magistralnim putevima u Republici Srpskoj koje je proveo Auto moto savez Republike Srpske. Nepropisna i 
neprilagođena brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju, zbog čega brzina predstavlja osnovni problem 
bezbjednosti saobraćaja.  

Brzina kretanja vozila spada u indikatore bezbjednosti saobraćaja koji se prate u Republici Srpskoj i dobijeni podaci daju 
sliku o trenutnom stanju bezbjednosti saobraćaja sa nivoa poštovanja ograničenja brzine. O važnosti brzine kretanja 
vozila, govore podaci o broju saobraćajnih nezgoda. U Republici Srpskoj u 2013 godini od ukupno 8 588 saobraćajnih 
nezgoda neprilagođena brzina je uzrok nastanka  u 28,7% ili 2461 saobraćajnih nezgoda.  

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da vozači u Republici Srpskoj ne poštuju propisana ograničenja brzine na 
magistralnim putevima. Ovo istraživanje predstavlja prvi korak u upravljanju brzinama, zbog čega je upravljanje 
brzinama od velikog značaja za smanjivanje broja i težine posljedica saobraćajnih nezgoda. 

Ključne riječi: Bezbjednost saobraćaja, ograničenje brzine, nepropisna brzina 

1. UVOD 

Brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju (Wegman, et al., 2006). Naime, veće brzine kretanja 
vozila dovode do većih udarnih brzina, a samim tim i do težih povreda. Ukratko, može se reći da veće brzine 
kretanja vozila imaju za posljedicu veći stepen rizika od nastanka nezgode, a samim tim i težine posljedica 
(Aarts, 2004). 

Sa porastom brzine, raste vjerovatnoća da će vozilo učestvovati u nezgodi, ali raste i težina nezgode. Zato je 
uspešno upravljanje brzinama na putevima od velikog značaja za smanjivanje broja i težine saobraćajnih 
nezgoda. Nepropisna (i neprilagođena) brzina jedan je od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda i ima 
direktan uticaj na njihovu težinu. Zbog masovnog karaktera prekoračenja dozvoljene brzine i vožnje 
neprilagođenom brzinom , regulisanje brzine vožnje ima veliki bezbjednosni potencijal.  

Brzina se sistematski prati u većini evropskih zemalja, za različite potrebe, kao što su: 

- Procjena efekata mjera protiv prekoračenja brzine 

- Ocjena uticaja saobraćaja na životnu sredinu 

- Policijska prinuda 

- Praćenje ponašanja vozača 

- Naučne studije i dr. 

Nepoštovanje ograničenja brzine je vrlo pouzdan pokazatelj sklonosti ka saobraćajnim nezgodama. Naime, 
vozači koji voze prebrzo, prave i druge saobraćajne prekršaje, a svaki treći vozač koji je kažnjen zbog 
prekoračenja brzine bio je učesnik saobraćajne nezgode. (N.Doder, Državna uprava za ceste Norveške).  

Mnogobrojne studije istraživanja su sprovedene sa ciljem da se pokaže odnos između brzine kretanja i 
saobraćajnih nezgoda. Tako su, rezultati studije istraživanja, čiji su autori (Finch et al., 1994), pokazali da 

                                                           
1 MiljevićMićo, B.Sc. Traffic Eng., Automobile and Motorcycle Association of Republic of Srpska, Knjaza Miloša st. 29b, 

Banja Luka, Republic of Srpska, BIH, miljevicmico@yahoo.com  
² Lubura Jelica, B.Sc. Traffic Eng., Automobile and Motorcycle Association of Republic of Srpska,Knjaza Miloša st.29b, 

Banja Luka, Republic of Srpska, BIH, preventiva@ams-rs.com  
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porast prosječne brzine kretanja za 1 km/h, dovodi do porasta u broju saobraćajnih nezgoda za 3%. Prema 
istraživanju (Nillson, Švedska) kada se prosječna brzina smanji za 1 km/h, na putevima kod kojih je brzina 
ograničena na 120 km/h broj saobraćajnih nezgoda smanjuje se za 2 %, dok na putevima sa ograničenjem 
brzine do 50 km/h procenat smanjenja broja saobraćajnih nezgoda je 4 %. 

Smanjenje prosječne brzine kretanja za 1% dovodi do smanjenja broja sabraćajnih nezgoda sa lakšim 
povredama za 2%, smanjenja saobraćajnih nezgoda sa težim povredama za 3%, te smanjenja saobraćajnih 
nezgoda sa poginulim za 4% (Aarts, et al., 2006.). U prilog ovome, govore i druge studije istraživanja, koje 
pokazuju da se broj nezgoda povećava za 10 % (nezgode sa lakšim povredama), do 16 % (nezgode sa težim 
povredama), 22% (nezgode sa poginulim), kada prosječna brzina kretanja poraste za 5 km/h (ETSC, 
Managing Speed, 2010). 

Veća brzina znači i veća vjerovatnoća nastanka saobraćajne nezgode. Velike razlike u 
ograničenjima na istoj saobraćajnici povećava rizik nastanka saobraćajne nezgode. 

Velika prosječna brzina znači i velike sudarne brzine. Sa porastom sudarnih brzina rastu posljedice nezgode, 
a posebno rizik smrtnosti. Velike sudarne brzine umanjuju koristi od sistema zaštite (sigurnosnih pojaseva, 
vazdušnih jastuka i naslona za glavu). Na primjer, rizik povreda vezanog putnika je 3 puta veći pri sudarnoj 
brzini od 50 km/h, nego pri brzini od 30 km/h. Ove razlike su još značajnije, ako se ne koriste sigurnosni 
pojasevi. 

Auto-moto saveza Republike Srpske izvršio ja anonimno mjerenje brzina kretanja vozila na 30 lokacija na 
mreži magistralnih puteva u Republici Srpskoj. Evidentirane brzine kretanja vozila su grupisane u sljedeće 
kategorije:  

- poštovanje brzina kretanja,  

- brzine kretanja više za 10km/h u odnosu na dozvoljenu,  

- brzine kretanja više za  10-20km/h u odnosu na dozvoljenu,  

- brzine kretanja više za 20-30 km/h u odnosu na dozvoljenu brzinu kretanja 

- brzine kretanja više od 30-50km/h u odnosu na dozvoljenu brzinu kretanja 

- brzine kretanja više od 50 km/h u odnosu na dozvoljenu brzinu kretanja 

U ovom radu biće predstavljeni rezultati nepropisnih brzina, odnosno brzina koje su veće od ograničene (na 
osnovu postavljenog saobraćajnog znaka ili na osnovu opšteg ograničenja ), a ne neprilagođenih brzina  
(veća od dozvoljene za postojeće uslove), koje zahtjevaju i poznavanje karakteristika posmatrane dionice 
puta, kvaliteta kolovoza, saobraćajnog opterećenja,  vremenskih prilika idr.  

2. BRZINA VOZILA U SOBRAĆAJU 

Efekti brzine (pozitivni i negativni), definišu brzinu kao primarni cilj akcija u politici upravljanja bezbjednošću 
saobraćaja. Politika upravljanja brzinom može imati više ciljeva, ali primarni ciljevi su sprečavanje i 
smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Ovi ciljevi su često u konfliktu sa drugim 
ciljevima koji su od značaja pojedincima i društvu, kao što je brzina putovanja i optimalno korišćenje 
raspoloživih kapaciteta saobraćaja. Ostali ciljevi su smanjenje brzine da bi se smanjila potrošnja  goriva, 
emisija izduvnih gasova i buka. U svakom slučaju, kreatori politike treba da uzmu u obzir prihvatljivost 
navedenih nivoa brzine za sve kategorije korisnika puta. Svi ovi efekti, kako pozitivni tako i negativni, treba 
da budu sveobuhvatno procjenjeni u razvoju odgovarajuće politike upravljanja brzinama. 

Nepropisna i neprilagođena brzina izaziva niz značajnih uticaja koje je potrebno pažljivo razmotrati. Brzine 
koje su isuviše velike imaju jake negativne efekte, prije svega u smislu nastanka saobraćajnih nezgoda sa 
poginulim, povrjeđenim licima i materijalnom štetom, ali i doprinose značajnom povećanju buke i izduvnih 
gasova. Negativni uticaji brzine, a naročito nepropisna i neprilagođena brzina, moraju biti dobro shvaćene 
da bi se identifikovale i da bi se uvele najbolje mjere prevencije.  

Nepropisna i neprilagođena brzina najveći su problem za bezbednost na putevima u mnogim zemaljama. 
Brzina je otežavajući faktor u svim nezgodama. U principu, broj i težina saobraćajnih nezgoda raste kako se 
povećava brzina. Velike brzine smanjuju vrijeme koje ljudi imaju na raspolaganju za indetifikaciju i obradu 
podataka, kao i pri donošenju odluka da reaguju i konačno da izvrše određenu radnju u saobraćaju. Problem 
prebrze vožnje povećavao se tokom godina, jer maksimalna brzina koju su novi automobili u stanju da 
ostvare, u mnogim slučajevima, je dvostruko veća od postojećih ograničenja brzine u vangradskim 
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područjima. Mnogi moderni automobili sada su u stanju da lako dostignu velike brzine, što nije bio slučaj 
kada su ograničenja brzine prvi put predstavljena. Zbog toga je veći izazov ubjediti vozače da voze u okviru 
postojećih ograničenja brzine. 

3. UPRAVLJANJE BRZINAMA U SAOBRAĆAJU 

Upravljanje brzinom obuhvata niz mjera u cilju balansiranja bezbednosti i efikasnosti brzina vozila na putnoj 
mreži. Upravljanje ima za cilj da smanji učestalost prebrze vožnje, kao i da maksimalno obezbjedi 
poštovanje ograničenja brzine. Odgovarajuća brzina, sa gledišta bezbjednog sistema, je brzina na nivou koji 
se smatra za glavni cilj bezbednosti saobraćaja. S druge strane, odgovajuća brzina može biti u kontekstu 
mobilnosti i preovlađujućih uslova, kao što su razvoj puteva, različiti korisnici puta, učestalost pristupa puta 
(uključujući raskrsnice), jačinu buke, strukturu saobraćaja, brige za životnu sredinu i kvalitet života za 
stanovnike koji žive u blizini puta. 

Proces upravljanja brzinama u saobraćaju predstavlja veoma složen proces. Važna faza ovog procesa je 
izrada studije brzina, odnosno snimanje osnovnih karakteristika brzina na nekoj lokaciji. 

4. BRZINA KAO UZROK NASTANKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U 
REPUBLICI SRPSKOJ 

U cilju isticanja važnosti brzine kretanja vozila, govore i podaci o broju saobraćajnih nezgoda u Republici 
Srpskoj čiji je uzrok neprilagođena brzina. U  tabeli su dati podaci o ukupnom broji saobraćajnih nezgoda za 
period 2011 – 2013, posmatrano sa aspekta nastradalih lica i uzroka saobraćajnih nezgoda. Dobijeni podaci 
pokazuju da je neprilagođena brzina kretanja vozila drugi uzrok saobraćajnih nezgoda i da isti učestvuje u 
ukupnom broju saobraćajnih nezgoda sa oko 28 %. U zvaničnim statistikama MUP Republike Srpske, 
pronalazi se samo pojam „neprilagođena brzina“, kada je u pitanju brzina kao uzrok nastanka saobraćajnih 
nezgoda. Predpostavlja se da se pod pojmom „neprilagođene brzine“ evidentiraju i nezgode koje su nastale 
zbog nepropisne brzine kretanja.  

Tabela 1. Broj saobraćajnih nezgoda na području Republike Srpske, posmatrano sa aspekta nastradalih lica i 
uzroka saobraćajnih nezgoda za period 2011 – 2013. godina (www.mup.vladars.net) 

Godina 2011. 2012. 2013. 

Broj saobraćajnih nezgoda 9378 8441 8588 

Nastradalo lica 3382 2960 3089 

a) poginulo lica 163 140 153 

b) teško povrijeđeno lica 702 651 602 

c) lakše povrijeđeno lica 2517 2169 2334 

Uzrok nastanka saobraćajne 
nezgode 

   

a) radnje vozilom u saobraćaju 2773 (29,58%) 2486 (29,45%) 2399 (24,74%) 

b) neprilagođena brzina 2624 (27,99%) 2409 (28,54%) 2461 (30,14%) 

c) nepoštovanje prvenstva prolaza 1132 (12,07%) 1004 (11,89%) 1087 (12,76%) 

4.1. Ograničenje brzine – ZAKONSKI OKVIR 

Ograničenje brzine kretanja vozila u BiH i Republici Srpskoj, regulisno ja ZOOBS BiH (Član 44). Odredbe člana 
44. glase: 

- Na putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od 50 km/h osim ako 
saobraćajnim znakom nije drugačije određeno. 

- Na putevima u naselju, ako saobraćajno-tehnički elementi to omogućavaju, saobraćajnim znakom 
može da se dozvoli kretanje vozilom i većom brzinom od propisane u stavu (1) ovog člana. 

- Na putu van naselja vozač  ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od: 

1) 130 km/h na autoputevima; 

http://www.mup.vladars.net/
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2) 100 km/h na putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima; 
3)  80 km/h naostalimputevima. 

- Na putu van naselja vozač  ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od brzine određene 
saobraćajnim znakom postavljenim na putu. 

KAZNENE ODREDBE ZA PREKORAČENJE BRZINE VAN NASELJA (ZOOBS BIH) 

Novčana kazna 30 KM – vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 10   do 20 km/h 
veća od dozvoljene brzine 

Novčana kazna 40 KM – vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 20 do 30 km/h 
veća od dozvoljene 

Novčana kazna 50 KM – vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je od 20 do 30 km/h 
veća od dozvoljene 

4.2. Ograničenje brzine u BiH i u zemljama Evropske unije 

Prekomjerna brzina je glavni faktor rizika za nastanak saobraćajnih nezgoda. Bosna i Hercegovina kao i veliki 
broj zemalja Evropske unije prihvatila je smjernice za ograničenja brzine kretanja vozila na putevima u 
naselju, na ostalim putevima, na autoputevima, u blizini škola i sl. 

Tabela 2.Ograničenje brzine u zemljama EU I BIH 

Ograničenja brzine u Evropi (u Km/h) 

Zemlja U naselju Van naselja Autoput 

BIH 50 80 130 

Austria 50 100 130 

Belgija 50 90 90 / 120 

Danska 50 80 110 

Finska 50 80 / 100 120 

Francuska 50 90 / 110 130 

Njemačka 50 100 Nemaograničenja 

Grčka 50 110 120 

Nizozemska, 
Irska 

50 80 100 / 120 

Mađarska 50 90 / 110 130 

Italija 50 90 130 

Poljska 60 90 130 

Portugal, Španija 50 90 120 

Švedska 50 90 110 

5. MJERENJE (SNIMANJE) BRZINA KRETANJA VOZILA NA MAGISTRALNIM 
PUTEVIMA U REPUBLICI SRPSKOJ 

5.1. Cilj mjerenja (snimanja)  brzina na magistralnim putevima u Republici Srpskoj 

 
Cilj je utvrditi osnovne karakteristike brzina vozila na magistralnim putevima u Republici Srpskoj, odnosno 
dobiti mjeru brzina. Ovi rezultati su polazna osnova za donosioce odluka u daljem procesu upravljanja 
brzinama. Upravljanje brzinama je veoma važan zadatak koji treba da pomiri, često kontradiktorne zahjteve 
društvene zajednice, sa jedne strane, i korisnika puta – pojedinca , sa druge strane. Društvena zajednica 
sveukupno sagledava uticaj brzine i teži da što više smanji ukupne štetne posledice saobraćajnih nezgoda. 

 5.2. Period mjerenja 

Brzina , a time i učestalost prekršaja, zavise od vremena. Promjena saobraćajnih i vremenskih uslova su 
izvori vremenskih varijacija brzine. Saobraćajni uslovi imaju značajan uticaj na brzinu kojom vozači 
upravljaju svojim vozilima. Slično tome, brzina vozila zavisi i od gustoće saobraćaja. 
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U cilju dobijanja što reprezentativnije mjere brzine, mjerenje je vršeno radnim danima (utorak, četvrtak) i 
danima vikenda (nedjelja), u periodu od maja do avgusta 2014. godine. Mjerenje brzina je izvršeno na 30 
lokacija, na magistralnim putevima, u različitim dnevnim vremenskim intervalima (od 08,00 do 18,00 
časova).  

Vremenske prilike imaju jak uticaj na brzinu. Kako bi se mogla porediti brzina, mjerenje je vršeno kada je 
kolovoz bio suv (vremenski uslovi koji imaju mali efekat na smanjenje brzine). Brzinu vozila na istim 
tipovima puteva nije moguće porediti ako su saobraćajni uslovi na njima različiti. 

5.2. Izbor mjernih mjesta 

Mjerna mjesta na dionicama magistralnih puteva birana su na osnovu Preporuka za izbor mjernih mjesta, 
koje su navedene u Priručniku –Pokazatelji performansi bezbjednosti na putevima (Safety Net D3.8). 

Na osnovu navedenog priručnika, odgovarajuće mjerno mjesto znači: 

- - prava i ravna dionica puta 

- - dionica na kojoj je moguće voziti većom brzinom od dozvoljene 

- - dionice sa malim nagibom 

- - dalje od raskrsnice 

- - dalje od mjera za umirivanje saobraćaja 

- - dalje od radova na putu 

- - dalje od pješačkih prelaza 

- - površina kolovoza u dobrom stanju 

- - dalje od dionica sa policijskom prinudom brzine 

5.3. Dionice magistralnih puteva na kojima su mjerene brzine kretanja vozila (van 
naselja) 

Dionice magistralnih puteva na kojima je vršeno mjerenje birane su u saradnji sa MUP RS (Stanice za 
bezbjednost saobraćaja). To su pretežno bile dionice na kojima se prema podacima MUP RSčesto događaju 
saobraćajne nezgode, gdje je brzina evidentirana kao uzrok nastanka, ili one dionice na kojima su policijski 
službenici, putem uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, često evidentirali prekršaje od strane vozača 
koji voze brzinama većim od dozvoljene. 

 U tabeli 3. prikazane su dionice i broj lokacija na kojima su mjerene brzine kretanja vozila. 

Tabela 3.Prikaz dionica magistralnih puteva na kojima je mjerena brzina kretanja vozila  

Oznaka 
dionice i 

puta 
Dionica puta Broj lokacija 

M – 4 Novi Grad – Prijedor – Čelinac – Kotor Varoš – Doboj 7 

M – 6 Ilijino brdo (GP) – Trebinje – Ljubinje 1 

M – 14 Novi Grad – Kostajnica – Kozarska Dubica –GP Jasenovac 3 

M – 15 Kozarska Dubica – Prijedor – Oštra Luka 4 

M – 16 Gradiška – Banja Luka – Krupa na Vrbasu 3 

M – 16.1 Klašnice – Prnjavor – Derventa 3 

M – 18 Rača – Bijeljina – Ugljevik 2 

M – 19 Šepak (GP)– Zvornik 1 

M – 14.1 Šepak (GP) – Bijeljina 1 

M – 19 Sokolac – Ljubogošta 1 

M – 20 Trebinje – Bileća – Gacko – Foča 4 

5.4. Metod mjerenja brzina i obrada podataka  

Merenje brzine kretanja vozila vršeno je radarskim uređajem za statističko praćenje odvijanja saobraćaja, sa 
evidentiranjem trenutka i brzine kretanja, sa opsegom mjerenja brzina od 0 – 255 km/h (Proizvođač 
„Mladost trade“ Zvornik). Tokom mjerenja evidenirane su brzine kretanja na 14 626 vozila. Na dionicama 
gdje je ograničenje brzine 50 km/h evidentirano je 6930 vozila, ograničenje brzine 60 km/h, evidentirano je 
5215 vozila i ograničenje brzine 80 km/h, evidentirano je 2481 vozilo. 
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Podaci sa memorijske kartice obrađivani su u posebnom programu, nakon čega su dobijeni podaci o: 
ukupnom broju vozila, broju vozila koja voze preko ograničenja, intenzitetu saobraćaja, prosječnoj brzini, 
prosječnoj brzini preko i ispod ograničenja, procentu vozila koja se kreću preko ograničenja, minimalne i 
maksimalne brzine, raspodjelu brzina, odnosno brzine vozila do i preko ograničenja, itd.  

U toku mjerenja zabilježene su i maksimalne brzine kretanja vozila. Na dionici magistralnog puta gdje je 
ograničenje brzine kretanja 50 km/h zabilježena je maksimalna brzina od 153 km/h. Maksimalna brzina od 
157 km/h zabilježena je na dionici magistralnog puta gdje je ograničenje 60 km/h, dok na dionici gdje je 
ograničenje 80 km/h, zabilježena je maksimalna brzina kretanja vozila od 180 km/h. 

5.5. Rezultati mjerenja brzina vozila na magistralnim putevima u Republici Srpskoj  na 
dionicama gdje je ograničenje 50, 60 i 80 km/h 

Mjerenje brzine vozila vršeno je na dionicama magistralnih puteva, van naseljenih mjesta, gdje je brzina 
kretanja ograničena na osnovu postavljenog saobraćajnog znaka izričitih naredbi „ograničenje brzine“ na 
50, 60 ili 80 km/h. U tabelama 4, 5 i 6. i na garfiku 1. prikazan je procenat vozača koji voze brzinama do 
ograničenja, odnosno poštuju postavljena ograničenja brzina, kao i procenat onih vozača koji voze brzinama 
iznad ograničenja. U tabelama su prikazane i prosječne brzine kretanja vozila koja se kreću do propisanog 
ograničenja, kao i onih vozila koja prekoračuju propisano ograničenje.  

Tabela 4.Raspodjela brzina u procentima ( %) i prosječne brzine  - ograničenje brzine od 50 km/h 

              Raspodjela brzina      Broj       % brzina do i  Prosjek brzina 
(km/h)     (brzine do i preko ograničenja) vozila preko ograničenja 

Brzine do 50 km/h   2880 41.56   39.55 

54.82 

Prekoračenje brzine do 10 km/h 1627 23.48 

% vozila koja 
prekoračuju 
ograničenje 

brzine 58,44% 

54.91 

Prekoračenje brzine do 10 km/h 1265 18.25 64.62 

Prekoračenje brzine od 20-30 km/h 661 9.54 74.63 

Prekoračenje brzine od30-50 km/h 420 6.06 86.94 

Preko 50 km/h 77 1.11 111.44 

 
Tabela 5.Raspodjela brzina u procentima ( %)  i  prosječne brzine - ograničenje brzine od 60 km/h 

              Raspodjela brzina      Broj       % brzina do i  Prosjek brzina 
(km/h)      (brzine do i preko ograničenja) vozila preko ograničenja 

Brzine do 60 km/h   1659 31.81   48.57 

68.89 

Prekoračenje brzine do 10 km/h 930 17.83 

% vozila koja 
prekoračuju 
ograničenje 

brzine 68,19% 

65.44 

Prekoračenje brzine do 10 km/h 1282 24.6 74.94 

Prekoračenje brzine od 20-30 km/h 817 15.67 84.5 

Prekoračenje brzine od30-50 km/h 442 8.48 97.78 

Preko 50 km/h 84 1.61 120.06 

 
Tabela 6.Raspodjela brzina u procentima ( %)  i  prosječne brzine - ograničenje brzine od 80 km/h 

  Raspodjela brzina                            
(brzine do i preko ograničenja) 

     Broj       % brzina do i  Prosjek brzina 
(km/h) vozila preko ograničenja 

Brzine do 80 km/h 1665 67.61 60.65 

72.83 

Prekoračenje brzine do 10 km/h 323 13.02 

% vozila koja 
prekoračuju 
ograničenje 

brzine 32,39% 

84.75 

Prekoračenje brzine do 10 km/h 211 8.5 94.74 

Prekoračenje brzine od 20-30 km/h 154 6.21 104.68 

Prekoračenje brzine od30-50 km/h 107 4.31 118.23 

Preko 50 km/h 21 0.85 142.65 
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Grafik 3. Raspodjela brzina u procentima ( %) za ograničenje brzine od 50, 60 i 80 km/h 

Najveće poštivanje ograničenja brzine kod vozača zabilježeno je na dionicama magistralnih puteva gdje je 
ograničenje brzine 80 km/h, (67,11% vozača poštuje ograničenje). Što je ograničenje brzine kretanja niže 
(50km/h i 60 km/h), manji je i procenat vozača koji poštuju ograničenja. Na osnovu rezultata mnogi vozači 
voze „malo” iznad ograničenja (do 20 km/h). Razlozi se mogu naći u tome što im sopstveno iskustvo govori 
da to „nije tako opasno”,  misle da tako mogu skratiti i vrijeme putovanja, a čini im se i da ostali vozači „voze 
malo brže”. Kod njih nije prisutan ni strah od policijskih kontrola, a i u slučaju kontrola sankcije su blage 
(niske novčane kazne bez oduzimanja vozačke dozvole). Razlog tome leži u činjenici da vozači koji voze 
brzinama koje su do 20 km/h iznad ograničenja imaju nizak nivo znanja o riziku nastanka saobraćajnih 
nezgoda i mogućim posljedicama. 

Tabela 7.Procenatalna raspodjela brzina kretanja vozila na magistralnim putevima 

Ograničenjebrzine % vozača koji poštuju 
ograničenje brzine 

% vozačakoji ne poštuju 
ograničenje brzine 

50 km/h 41.56 58.44 

60 km/h 31.81 68.19 

80 km/h 67.11 32.39 

 

 

Grafik 4. Procentualni prikaz poštovanja, odnosno ne poštovanja propisanog ograničenja brzine 

Na magistralnim putevima propisano ograničenje od 60 km/h ne poštuje 68 % vozača, ograničenje od 50 
km/h ne poštuje 58 % vozača. Na mjestima na kojima je brzina ograničena na 80 km/h najmanji je procenat 
vozača (32 %), koji ne poštuju ograničenje brzine (Tabela 7.). 
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Tabela 8.Procenat vozača koji na van gradskim putevima prekoračuju brzinu do 10 km/h i više od 10 km/h 

Ograničenjebrzine 
% prekoračenje brzine 

Do 10 km/h Više od 10 km/h 

50 km/h 23.48 34.96 

60 km/h 18.11 50.29 

80 km/h 13.60 19.78 
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Grafik 5.  Procentualnia raspodjela prekoračenja brzina do 10 km/h i više od 10 km/h 

Podaci iz tabele 8. i grafika 3. pokazuju da je prekoračenje brzine do 10 km/h najveće na mjestima gdje je 
brzina ograničena na 50 km/h i iznosi 23,48%. Kod ograničenja brzine od 80 km/h to prekoračenje je 
najmanje i iznosi 13,60%. Razlog znatnog prekoračenja brzine do 10 km/h, u odnosu na ograničenje brzine, 
leži i u činjenici da u ZOOBS BIH nije propisana kaznena odredba, za navedeno prekoračenje. Odnosno, 
vozači su svesni da čineći ovaj prekršaj neće biti kažnjeni, a kod većine ne postoji dovoljno znanja o uticaju 
na rizik nastanka i težine nezgoda pri povećanju prosječne brzine za samo 1 km/h.  

Na osnovu podatka o prekoračenju brzine za više od 10 km/h, kada su ograničenja brzine 50 km/h skoro 35 
% vozača vozi većim brzinama od 60 km/h. Kada su ograničenja na dionicama puteva 60 km/h čak 50 % 
vozača vozi brzinom većom od 10 km/h iznad dozvoljene. Kod ograničenja brzine od 80 km/h skoro 20 % 
vozača vozi brzinom većom 10 km/h iznad ograničenja. 

 

Grafik 6. Časovna raspodjela broja vozila koja prekoračuju brzinu kretanja 
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Analizom grafika 4. da se uočiti da najveći broj vozila prekoračuje ograničenje brzine od 50 km/h, u 
vremenskom terminu od 10,00 – 13,00 časova. Razlog se može naći i u činjenici da se radi o van vršnom 
opterećenju, odnosno satima kada na putevima imamo manji broj vozila, te je moguće postići veće brzine 
kretanja. Broj vozila koja prekoračuju brzinu na dionicama gdje jeograničenje 60 km/h skoro je ravnomjerno 
raspoređen tokom dana, ističu se prekoračenja u vremenu od 14,00 do 15,00 i od 17,00 do 18,00 časova. 

Табела 4. Prosječne brzine vozila na mjestima gdje je ograničenje brzine 50, 60 i 80 km/h 

Ograničenje brzine 
(km/h) 

50 km/h 60 km/h 80 km/h 

Prosječna brzina 
(km/h) 

54,82 km/h 68,98 km/h 72,96 km/h 
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Grafik 7. Prosječne brzine vozila na mjestima ograničenja brzine 

Analizirarajući podatke o prosječnim brzinama vozila iz tabele 9. uočeno je da su prosječne brzine vozila na 
mjestima gdje je ograničenje brzine 50 km/h nešto veće od brzine propisane saobraćajnim znakom i iznosi 
54,82 km/h, dok je na mjestima gdje je ograničenje brzine 60 km/h prosječna brzina 68,98 km/h. Prosječna 
brzina vozila na mjestima gdje je ograničenje 80 km/h manja je od brzine propisane saobraćajnim znakom. 
Istraživanja provedena u SAD pokazala su da vozači koji voze blizu prosječne brzine kretanja imaju manju 
stopu nezgoda od vozača koji voze iznad ili ispod prosječne brzine. 

Prethodni podaci ukazuju na potrebu preispitivanja trenutno važećih ograničenja brzina na lokacijama gdje 
je brzina ograničena saobraćajnim znakom “ograničenje brzine” 50, ili na 60 km/h. Rezultati mjerenja su 
pokazali da na dionicama magistralnih puteva gdje je ograničenje 60 km/h imamo veliku prosječnu brzinu 
(od 68,98 km/h). Velike prosječne brzine znače veće i sudarne brzine, a samim tim i teže posljedice nezgoda.  

 

Grafik 8. Vremenska raspodjela prosječnih brzina vozila po satima 
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Vremenska raspodjela prosječnih brzina po satima (Grafik 5.) moguće je uporediti sa podacima o prosječnim 
brzinama vozila (Tabela 9.). Na grafiku se daju uočiti nešto veće prosječne brzine od 50 km/h, pri 
ograničenju od 50 km/h, i brzine manje od ograničenja kod ograničenja brzine 80 km/h. 

Razlozi manjih prosječnih brzina na magistralnim putevima od dozvoljenih brzina na 80 km/h, mogu se naći i 
u samim elemntima puta od kojih zavisi bezbjednost, te većina vozača nije sigurna da bi bezbjedno 
učestvovala u saobraćaju ako bi se kretali brzinama većim od ograničenja. Takođe, donekle utiču ivozila koja 
ne mogu postići ili imaju ograničenu brzinu kretanja na osnovu kategorije. 

6. ZAKLJUČAK  

AMS RS u toku 2014. godine vršio je mjerenje brzine kretanja vozila na magistralnim putevima u Republici 
Srpskoj. Podaci do kojih se došlo mjerenjem brzina kretanja vozila nesumnjivo potvrđuju da je prisutno 
nepoštovanje ograničenja brzine na magistralnim putevima u Republici Srpskoj, te da je takvo ponašanje 
učesnika u saobraćaju (vozača) jedan od osnovnih uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda  

Najveće nepoštivanje ograničenja brzine kod vozača zabilježeno je na dionicama magistralnih puteva gdje je 
ograničenje brzine od 60 km/h, odnosno 68 % vozača kreće se brzinama većim od dozvoljene. 

Na magistralnim putevima gdje je ograničenje brzine 50 km/h, 58 % vozača vozi iznad dozvoljene brzine, a 
32 % vozača ne poštuje ograničenje brzine od 80 km/h. 

Na osnovu rezultata mjerenja mnogo vozača vozi „malo” iznad ograničenja (do 20 km/h). Razlozi se mogu 
naći u tome što im sopstveno iskustvo govori da to „nije tako opasno”, misle da tako mogu skratiti  vrijeme 
putovanja, a čini im se i da ostali vozači „voze malo brže”. Kod njih nije prisutan ni strah od policijskih 
kontrola, a i u slučaju kontrola sankcije su blage (niske novčane kazne bez oduzimanja vozačke dozvole). 
Vozači koji voze brzinama koje su  do 20 km/h iznad ograničenja imaju nizak nivo znanja o riziku nastanka 
saobraćajnih nezgoda i mogućim posljedicama. 

Rezultati mjerenja pokazali su da na dionicama magistralnih puteva gdje je ograničenje brzine 60 km/h 
imamo veliku prosječnu brzinu (69 km/h). Velike prosječne brzine znače većei sudarne brzine, a samim tim i 
teže posljedice nezgoda. Velike sudarne brzine umanjuju korist od sistema zaštite. 

Na dionicama magistralnih puteva gdje je ograničenje 50 km/h prosječnba brzina je 55 km/h., a na onim 
dionicama gdje je ograničenje 80 km/h prosječna brzina je 69 km/h. 

Na magistralnim putevima u Republici Srpskoj prisutna je i velika disperzija brzina vozila (razlika između 
kretanja brzina vozila u saobraćaju), što svakako utiče na broj konflikata brzina na putu, pa i na broj 
nezgoda. Ukoliko su brzine ujednačene (male disperzije brzina) onda se događa i manji broj nezgoda, 
odnosno smanjuje se broj potreba za preticanjem, broj ometanja, vozači se manje zamaraju, nerviraju, 
manje je opasnih situacija.  

Rezultati mjerenja brzina na pojedinim lokacijama magistralnih puteva navode na sumnju da bi postojeća 
ograničenja brzina (na osnovu postavljenih saobraćajnih znakova) trebalo preispitati, te prilagoditi 
zahtjevima bezbjednog odvijanja saobraćaja i mobilnosti.  

Republika Srpska usvojila je Program bezbjednosti saobraćaja za period 2014-2018, gdje je u okviru stuba 4. 
Programa predviđeno i fokusiranje rada nadležnih subjekata i na glavni faktor visokog rizika – brzinu. 
Upravljanje brzinama treba da ima za cilj smanjenje prebrze vožnje na putevima Republike Srpske, odnosno 
povećanje procenta vozača koji poštuju ograničenja brzine na putevima u Republici Srpskoj.  

S obzirom da do sada u Republici Srpskoj nisu vršena ozbiljnija istraživanja vezana za poštovanje ograničenja 
brzine na putevima, rezultati mjerenja koje je vršio AMS RS bi mogli poslužiti upravljaču puteva i ostalim 
subjektima koji se bave bezbjednošću saobraćaja kao značajni podaci za preduzimanje mjera u cilju 
„smirivanja saobraćaja“ i upravljanja brzinama. 
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IZBOR NAČINA NAPLATE PUTARINE U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI 
TRANSPORTA U REPUBLICI SRPSKOJ 

PAY TOLL MODEL SELECTION AS A METHOD OF TRANSPORT SAFETY 
IMPROVEMENT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA 

Zoran Injac1, Dragana Macura2 i Nebojša Bojović3  

Rezime: Transportni sistem ima mnogostruke interakcije i multidimenzionalne efekte na okruženje, pored ostalog, 
zauzimanjem zemljišta i urbanim zagađenjem; na ekonomski razvoj, u pogledu rasta BDP-a; kao i na socijalnu jednakost, 
u smislu pristupačnosti, kvaliteta života i zdravlja stanovništva. U ovom radu se razmatra mogućnost uvođenja naplate 
putarine u Republici Srpskoj. Cilj razvijenog modela je povećanja prihoda koji bi se mogao usmeriti na unapređenje 
bezbednosti na putevima u Republici Srpskoj. Izbor sistema za naplatu putarina izvršen je razmatranjem: ekonomskih, 
saobraćajnih, tehničkih, organizacionih i eksploatacionih kriterijuma. Primenjen je višekriterijumski pristup, Analitički 
hijerarhijski proces. 

Ključne reči: Sistemi za naplatu putarine, Višekriterijumski pristup, Analitički hijerarhijski proces 

1. UVOD 

Od pre nekoliko decenija prisutan je pojam održivosti koji se uveliko koristi u oblasti planiranja. Održivost 
ima svoje opšte kriterijume i principe. Po pravilu, u okviru konkretne strategije ili politike održivog razvoja, 
kombinuje se više opštih i posebnih principa i kriterijuma, čiji broj zavisi od nivoa odlučivanja i konkretnog 
problema na koji se primenjuju. Za donošenje kompleksnih konkretnih odluka neophodno je definisati 
kriterijume i principe, kao i diferencirati vrednosti i ciljeve na koje se odnose. Planiranje razvoja nužno je da 
počiva na naučnom znanju i racionalizmu. Stoga se planska rešenja   moraju tražiti kroz ispitivanje varijanti, 
što omogućava razmatranje najšireg raspona opcija radi izbora najboljeg načina održivog razvoja za 
određeni geografski prostor, odnosno omogućava izbor između alternativa da bi se dostigao željeni cilj.   

Grupe ljudi na različite načine vide upotrebu određenog prostora i predlog njegovog razvoja. Ipak, i pored 
toga, moguće je formirati skup vrednosti, koje se mogu smatrati objektivnim. Cilj je da se što je moguće više 
izbegne odlučivanje prema intuiciji, odnosno da se proces vrednovanja racionalizuje u što većoj meri. Ove 
premise pružaju mogućnosti za primenu jednog popularnog pristupa za višekriterijumsko odlučivanje, 
Analitičko hijerarhijskog procesa (Anlytic Hierarchy Process, AHP), prilikom razmatranja mogućnosti za 
naplatu putarine i izbora optimalnog sistema naplate u cilju održivog razvoja transporta u Republici Srpskoj. 

Deo transportnog sistema Republike Srpske od nedavno čine i autoputevi, koji predstavljaju specifičnu vrstu 
drumskog transporta, velikog kapaciteta, namenjenih isključivo za saobraćaj motornih vozila.  

I dok su autoputevi kao tvorevina, u svetu, prisutni relativno kratko (prvi autoput je izgrađen 1924. godine u 
Italiji), naplata putarine je poznata od davnina i bila je rasprostranjena još u Rimskom Carstvu. 

Donošenje odluka često predstavlja kompleksan problem zbog prisustva konkurentnih i konfliktnih 
kriterijuma među raspoloživim alternativama.  

Rad je koncipiran na sledeći način. Posle Uvoda, predstavljen je osnovni koncept primenjenog pristupa, 
Analitičkog hijerarhijskog pristupa. Zatim, u trećem poglavlju, definisani su postojeći sistemi za naplatu 
putarina. U sledećem poglavlju razvijen je model za izbor sistema naplate putarina u Republici Srpskoj. 

                                                           
1 Putevi Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, Banja Luka, zinjac@putevirs.com  
2 Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, d.macura@sf.bg.ac.rs  
3 Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, nb.bojovic@sf.bg.ac.rs  
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Takođe, deo ovog poglavlja su i rezultati primenjenog višekriterijumskog modela, odnosno preporuka za 
uvođenje određenog sistema naplate putarina u Republici Srpskoj. Konačno, poslednje poglavlja posvećeno 
je zaključnim razmatranjima.  

2. ANALITIČKI HIJERARHIJSKI PROCES – OSNOVNI KONCEPT PRISTUPA 

AHP pristup tretira problem odlučivanja kao hijerarhiju elemenata važnih za donošenje odluke [7,8,9]. Na 
vrhu je cilj, na narednom nivou su kriterijumi, a na dnu su alternative. U slučaju da se bar jedan od 
kriterijuma dekomponuje na potkriterijume formira se novi hijerarhijski nivo ispod nivoa kriterijuma i iznad 
nivoa alternativa. 

 

Slika 2. Šema analitičko-hijerarhijskog procesa 

AHP podrazumeva da se prvo međusobno porede kriterijumi i izračunaju njihove relativne težine u odnosu 
na cilj. Alternative se zatim porede u parovima u odnosu na svaki kriterijum i analognim postupkom 
određuju se njihove relativne težine u odnosu na kriterijume. Rezultat su vektori relativnih težina 
kriterijuma i alternative. Na kraju se vrši sinteza i određuje konačni kompozitni vektor težinskih vrednosti 
alternative u odnosu na cilj. Osim hijerarhijskog strukturiranja problema, AHP se metodološki razlikuje od  
drugih metoda po tome što se poređenje vrši u parovima elemenata sistema, na datom nivou hijerarhije u 
odnosu na elemente višeg nivoa.  

Analitički hijerarhijski pristup ima niz svojih prednosti, kao što su: relativna jednostavnost, intuitivan pristup, 
mogućnost korišćenja i kvalitativnih i kvantitativnih informacija u procesu donošenja odluka, matrice 
poređenja elemenata sistema po parovima, sposobnost grupnog odlučivanja, jednostavno računanje 
indeksa nekonzistentnosti, postojanje korisnički orijentisanog softvera, kao i jednostavna interpretacija 
rezultata. Najveća prednost AHP pristupa je njegova sposobnost da identifikuje i analizira nekonzistentnost 
donosioca odluka u procesu vrednovanja elemenata sistema. Naravno, pored mnogobrojnih prednosti, ovaj 
pristup ima i neke nedostatke, među kojima se posebno ističu poteškoće u primeni ovog pristupa u slučaju 
velikog broja elemenata sistema (kriterijuma i alternativa), zbog generisanja velikog broja matrica 
poređenja po parovima. 

3. POSTOJEĆI SISTEMI NAPLATE PUTARINA 

Postojeći sistemi naplate putarine koji se primenjuju u evropskim zemljama su heterogeni i razlikuju se od 
zemlje do zemlje (slika 2). Evropska Komisija pokušava da određenim direktivama uvede više reda u ovoj 
oblasti, kako po pitanju vrste i sistema naplate, tako i po ostalim neusaglašenim pitanjima. Osnovni cilj EU je 
interoperabilnost koja se želi postići politikom ”jedno tržište - jedan sistem naplate” kroz usaglašene cene i 
kategorije vozila. 

Treba napomenuti da je analiziran sistem naplate putarine na nacionalnom ili regionalnom nivou, a ne na 
urbanom ili zasebnom infrastrukturnom sistemu. Svi ovi različiti sistemi se baziraju na pet osnovnih 
karakteristika, i to: 

- Način naplate putarine (Višetračni sistem naplate sa slobodnim protokom vozila i Sistem naplate 
putarine baziran na traci), 

- Šema naplate (Bazirano na razdaljini i Bazirano na vremenu), 

- Organizacija sistema (Zatvoreni i Otvoreni sistem naplate), 

http://www.google.ba/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7PbnQLsvWOXpfM&tbnid=gRBnHDKwcnanyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://expertchoice.com/about-us/our-decision-making-methodology/&ei=mtv9U-PrKeLP0QXcnYA4&bvm=bv.74035653,d.bGQ&psig=AFQjCNEbjLaCn5TRoLjC5wKy8tUd96LavA&ust=1409231962112772
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- Kontrola (Kontrola naplate bazirana na rampama, Kontrola naplate na osnovu prepoznavanja 
registarskih tablica i Kontrola od strane ovlaštene službe - policije), 

- Tehnologija naplate (Ručna naplata i Elektronska naplata). 

 

Slika 3.  Pregled naplate autoputeva u Evropi 

4. MODEL ZA IZBOR SISTEMA NAPLATE PUTARINA U REPUBLICI SRPSKOJ  

Autoput je javni put posebno izgrađen i namenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je kao 
autoput označen propisanim saobraćajnim znakom, ima dve fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz 
suprotnih smerova sa po najmanje dve saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez 
ukrštanja sa poprečnim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj se 
može uključiti, odnosno isključiti samo određenom i posebno izgrađenom priključnom javnom 
saobraćajnicom na odgovarajuću kolovoznu traku autoputa.  

Autoputevi služe povezivanju velikih gradova i značajnih ekonomskih područja države ili regije, namenjeni 
su uglavnom daljinskom saobraćaju, te se spajaju u sistem evropskih autoputeva. Autoputevi ispunjavaju 
zahteve koji se odnose na propisane saobraćajno-tehničke elemente, ili se izgrađuju u fazama.  

U Republici Srpskoj, mrežu autoputeva čine sledeće deonice: 

- Banja Luka – Gradiška (33 km) 

- Banja Luka – Doboj (75 km) 

- Doboj – Modriča (47 km) 

- Banja Luka – Mlinište (92 km) 

Takođe, strategijom razvoja mreže autoputeva za narednih 20 godina, planiraju se sledeće deonice: 

- Modriča – Bijeljina – granica sa Srbijom (91 km) 

- Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (72 km) 

- Bijeljina – Zvornik – Foča – Trebinje (350 km) 

- Pale – Rogatica – Višegrad – Vardište (91 km) 

- Ljubinje – Trebinje – granica sa Crnom Gorom (71 km) 
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Elementi razvijenog modela 

Prilikom razmatranje kriterijuma za mogućnost uvođenja naplate putarine u Republici Srpskoj i izbor 
optimalnog sistema naplate u cilju održivog razvoja transporta, treba uzeti u obzir sledeće grupe 
kriterijuma: ekonomski (ukupan prihod od naplate, investicioni troškovi, eksploatacioni troškovi), tehnički 
(adaptibilnost naplatnog sistema, interoperabilnost naplatnog sistema, savremenost rešenja, mogućnost 
kontrole postupka naplate, ranjivost naplatnog sistema) i organizacioni kriterijumi (organizacioni napor u 
eksploataciji i nivo mogućih zloupotreba).  

Na osnovu izloženog, razmatrajući mogućnost za uvođenje naplate putarine na mreži autoputeva u 
Republici Srpskoj, elaborirani su i diferencirani relevantni kriterijumi i predstavljeni u nastavku:  

- K1 – cena implementacije 

- K2 – operativni troškovi 

- K3 – troškovi održavanja 

- K4 – ukupan prihod 

- K5 – dinamika prihodovanja (avans, kontinualno, cash-flow) 

- K6 – rizici (nivo zloupotreba, ranjivost) 

Potencijalno, mogu se primeniti četiri različita sistema za naplatu putarine u Republici Srpskoj i oni će biti 
predmet razmatranja u nastavku, a mogu se predstaviti kako sledi: 

- A1 – sistem bez naplate (trenutno stanje) 

- A2 – zatvoreni sistem naplate putarina 

- A3 – otvoreni sistem naplate putarine 

- A4 – sistem vinjete  

Formiranje modela i rezultati 

Prvi hijerarhijski nivo sadrži samo cilj, drugi kriterijume i treći alternative. U programu Super Decisions prvo 
se formiraju osnovni nivoi, sa opisom naziva. Zatim se pristupa izradi čvorova u nivoima, njihovoj 
povezanosti, odnosno izradi modela. Sledeći korak je poređenje parova elemenata u kompletiranom 
modelu. 

 

Slika 4.  Izgled modela 

Prvo je izvršeno poređenje važnosti pojedinih kriterijuma u odnosu na postavljeni cilj. Cilj razvijenog modela 
je povećanja prihoda koji bi se mogao usmeriti na unapređenje bezbednosti na putevima u Republici 
Srpskoj. Poređenje kriterijuma, odnosno definisanje njihove relativne važnosti, izvršeno je na osnovu 
fundamentalne Saaty-jeve skale [9], ocenama od 1 do 9 (tabela 1). 

Softver Super Decision za AHP analizu omogućio je lako dobijanje i proveru rezultata, kao i njegovo 
predstavljanje na jasan i elegantan način. Ovaj pristup obezbeđuje elemente za podršku odlučivanju, 
adekvatnom obradom podataka u procesu višekriterijumskog vrednovanja varijantnih rešenja.  
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Stoga, na temelju ove analize i simulacija koje su sprovedene obradom podataka, razmatrajući mogućnost 
za uvođenje sistema naplate putarine u Republici Srpskoj, pokazano je da je nužno uvesti sistem naplate 
putarine, a kao optimalno rešenje se nudi alternativa A4, što predstavlja sistem naplate putarine 
korišćenjem vinjeta. 

Tabela 1. Vrednovanje kriterijuma 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 

K1 1,00 0,20 3,00 0,14 5,00 5,00 

K2   1,00 5,00 0,14 5,00 5,00 

K3     1,00 0,11 1,00 3,00 

K4       1,00 9,00 9,00 

K5         1,00 3,00 

K6           1,00 

       Konačni rang alternativa predstavljen je u tabeli 2. 

Tabela 2.Rang lista 

RANG SISTEM NAPLATE PUTARINE Težina 

1 A4 – SISTEM VINJETE  0.321 

2 A2 – ZATVORENI SISTEM 0.270 

3 A1 – TRENUTNO STANJE BEZ NAPLATE 0.237 

4 A3 – OTVORENI SISTEM 0.172 

  

5. ZAKLJUČAK 

Problem izbora sistema naplata putarina u Republici Srpskoj je tretiran kao zadatak višekriterijumskog 
rangiranja četiri alternative, razmatranjem šest kriterijuma, uz korištenje Analitičko hijerahijskog procesa.  

Svaki sistem naplate putarine je bodovan prema definisanim kriterijumima uzimajući u razmatranje važnost 
svakog od različitih evaluacionih faktora, kako bi se dobilo rangiranje rezultata koje je najmanje osetljivo u 
odnosu na promenu težine kriterijuma.  

Kao rezultat primene ove metode u razmatranju mogućnosti za uvođenje naplate putarine u Republici 
Srpskoj i izbora optimalnog sistema naplate u cilju održivog razvoja transporta, rangiranjem alternativa 
dobija se da sistem vinjeta predstavlja najbolje rešenje kada se uzimu u obzir ekonomski, saobraćajni, 
tehnički, organizacioni i eksploatacioni kriterijumi.  

Vinjeta kao sistem naplate putarine predstavlja vrlo jednostavan model, te su ih zbog toga uvele gotovo sve 
manje evropske zemlje. Takođe, imaju određene prednost nad ostalim sistemima naplate, najpre zbog 
jednostavnosti prikupljanja sredstava, čime se obezbeđuju određeni benefiti za budžete svake zemlje kroz 
avansne uplate, zatim izbjegavaju se moguće gužve i zastoji zbog vršenja naplate, a postiže se i veća 
bezbednost saobraćaja.  
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ИСТРАЖИВАЊЕ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА ПРИ НАИЛАСКУ НА ЗНАК II -2 
(ОБАВЕЗНО ЗАУСТАВЉАЊЕ) 

RESEARCH OF THE DIVERS BEHAVIOR AT THE APPROACH OF THE TRAFFIC 
SIGN II-2 (STOP) 

Миленко Џевер 1, Љиљан Малеш 2, Дарко Дулић 3 

Резиме:  Саобраћајна сигнализација чини битан фактор у оквиру система безбједности саобраћаја, при чему 
значајну улогу има адекватно пројектовање и постављање саобраћајне сигнализације. Адекватно постављена 
саобраћајна сигнализација у оквиру једне средине, знатно утиче на поузданост система саобраћајне 
сигнализације, чиме се код учесника у саобраћају постиже повјерење у систем. Неспорна  чињеница je да  је 
повјерење у постављену саобраћајну сигнализацију на нашим подручјима опало, што за резултат има висок ниво 
непоштовања постављене саобраћајен сигнализације, који је у последњем периоду достигао доста висок ниво 
непоштовања. У оквиру овог рада извршено је истраживање и анализа поштовања вертикалног саобраћајног 
знака II-2 (обавезно заустављање) те анализа резултата и идентификација потенцијалних узрока за настанак ове 
појаве. 

Кључне ријечи: безбједност саобраћаја, саобраћајна сигнализација, вертикална сигнализација обавезно 
заустављање  

1. УВОД 

Основни принципи о саобраћајнох сигнализацији на међународном нивоу постављени су кроз 
Конвенцију о друмском саобраћају (Convention on Road Traffic) и Конвенцијом о саобраћајној 
сигнализацији (Convention on Road Signs and Signals), на бази којих је свака држава понаособ, 
донијела локалне прописе. 

Прва међународна конвенција о о друмском и аутомобилском саобраћају одржана је 1909. Године у 
Париз. Тада су установљени први облици саобраћајних знакова. Знакови опасности добили су облик 
троугла, знакови ограничења облик круга, а знакови обавјештења облик квадрата. 

У оквиру Бечке конвенције о друмском саобраћају, чија је сврха била да стандардизује правила у 
саобраћају, усаглашена је Конвенција и осабраћајним знаковима и сигналима на путу. 

У оквиру овог споразума дефинисан је нови дизајн саобраћајног знака II-2, (обавезно заустављање), 
који је добио нови дизајн, чија је сврха да се идентификује са последње сттранице. 

 

                                                           
1 Миленко Џевер  Миленко Џевер, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, ул. Змај Јове 

Јовановића 18, Бања Лука, m.dzever@absrs.org    
2 Љиљан Малеш, Градска управа Град Бања Лука, ул. Трг српских владара 1, Бања Лука, 

ljiljan.males@banjaluka.rs.ba  
3 Дарко Дулић, Испитни центар Бања Лука , ул. Ђуре Даничића 2, Бања Лука, darko.dulic86@gmail.com 
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Слика 1. Стари и нови облик знака II-2 (обавезно заустављање) 

У Републици Српској постављање саобраћајне сигнализаје на јавним путевима уређено је Законом о 
основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ, Законом о безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске, те Правилником о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину 
обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено 
лице. 

Овим нормама дефинисано је да се  јавни путеви морају обиљежити прописаним саобраћајним 
знаковима, којима се учесници у саобраћају упозоравају на опасност која им пријети, на одређеном 
јавном путу или дијелу тог јавног пута, стављају до знања ограничења, забране и обавезе којих се 
учесници у саобраћају морају придржавати и дају потребна обавјештењња за безбједно и несметано 
одвијање саобраћаја. 

У БиХ саобраћајни знакови су подијељени на на занакове опасности, знакове изричитих наредби и 
знакови обавјештења с одопунском таблом која је саставни дио саобраћајног знака и која ближе 
одређује значење саобраћајног знака или без ње, свјетлосни саобраћајни знакови, ознаке на 
коловозу, тротоару и сл. те свјетлосне и друге ознаке не путу. 

Поред наведеног, нормом су дефинисане и обавезе учесника у саобраћају да се придржавају 
ограничења, забрана и обавеза изражених помоћу постављених саобраћајних знакова. 

Саобраћајна сигнализација и опрема пута се поставља на основу главног пројекта саобраћајне 
сигнализације и опреме пута, ако се ради о саобраћајној сигнализацији и опреми пута сталног 
карактера. Ову документацију  може вршити искључиво лице које посједује лиценцу за израду 
техничке документације за саобраћајну сигнализацију и опрему. 

Знак »обавезно заустављање« (II-2) обиљежава мјесто пред улазом у укрштање, односно спајање на 
ком је возач дужан зауставити возило и дати предност свим возилима која се крећу путем на коју он 
наилази или обиљежава мјесто испред прелаза пута преко жељезничке пруге у истом нивоу на ком је 
возач дужан зауставити возило и дати предност проласка свим возилима која се крећу жељезничком 
пругом на коју он наилази. Знак се изводи са најмање II класом ретрорефлексије. Знак има облик 
правилног осмoугла, основна боја му је црвена, а ивица и симбол »STOP« бијеле боје.  

Знак се поставља на мјесту на ком се возила морају зауставити како би пропустила возила која се 
крећу путем са предношћу проласка те на мјесту на ком се возила морају зауставити како би 
пропустила возила која се крећу пругом. Знаку се додаје попречна линија на коловозу која 
обиљежава линију иза које се возило мора зауставити (зауставна линија).Стриктна позиција и положај 
овог саобраћајног знака, није недвосмислено прецизиран и она се одређује, првенствено на основу 
објетивно утврђеног стања и чињеница.  

У многим случајевима се поставља на једном стубу, заједно са знаком III-6 (обиљежен пјешачки 
прелаз). У овим случајевима позиција знака II -2, условљена је позицијом обиљеженог пјешачког 
прелаза на коловозу. 

2. МЕТОДОЛОГИЈА 

У оквиру овог рада извршено је истраживање поштовања знака изричитих наредби „обавезно 
заустављање“, на начин да се вршило бројање саобраћаја на пет раскрсница и то 3 у Бањалуци и 2 у 
Лакташима.  

- Јована Дучића – Паве Радана – Слободана Јовановића 

- Јосифа Панчића – Др Војислава Ђеде Кецмановића 

- Раде Врањешевић – Булевар војводе Живојина Мишића 

- Улице Младена Стојановића и магистралног пута  М-16 у Лакташима  

- Улице Бранка Ћопића – Младена Стојановића – Краља Милутина у Лакташима 

Бројање је вршено у сриједом, у временском интервалу од 16.00 – 16.30. Бројање  је вршено на начин 
да су уочавани и евидентирани проласци кроз раскрсницу, заустављања испред  постављеног знака 
II-2 (обавезно заустављање), пол возача, односно да ли је возило укључено у систем обуке возача, 
односно да ли је возило ауто-школе. 
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

3.1. Резултати снимања понашања возача на раскрсници улица Јована Дучића – 
Паве Радана – Слободана Јовановића  

Предметна радкрсница се налази у централном дијелу стамбеног насеља Нова Варош у Бањалуци, 
при чему је Улица Јована Дучића главна сабирна саобраћајница у поменутом насељу и као таква је и 
третирана у смислу права првенства у односу на остале саобраћајнице у овом дијелу Града, па и на 
Улице Паве Радана и Слободана Јовановића које су предмет овог истраживања.  

На оба споредна прилаза постоје обиљежени пјешачки  прелази, и одговарајућа вертикална 
саобраћајна сигнализација II-2 „обавезно заустављање“ и III-6 „обиљежен пјешачки прелаз“. Пуне 
зауставне линије су обиљежене испред пјешачких прелаза на споредним прилазима.Ради се о 
дјелимично смакнутој четверокракој раскрсници, при чему је обезбјеђен задовољавајући ниво 
прегледности. 

Снимањем понашања возача у смислу поштовања постојеће саобраћајне сигнализације на 
споредним правцима, односно из смијера улица Слободана Јовановића и Паве Радана нису уочене 
неке значајније разлике. У посматраном периоду из смијера Улице Слободана Јовановића само 9 од 
укупно 43 возила, су се зауставили испред зауставне линије, односно 79,07% возача не поштује 
постојећу саобраћајну сигнализацију, док је ситуација из смијера  

Улице Паве Радана још неповољнија, чак 92,31% од укупног броја возила се није зауставило на 
зауставној линији. Од укупног броја возача који су се зауставили испред линије заустављања, 
гледајући из смијера Улице Слободана Јовановића, њих 22,22% је то урадило како би пропустили 
пјешаке који су у том тренутку прелазили коловоз.  

  

Слика 2.  Однос заустављених и незаустављених возила на прилазу из улице Паве Радана у 
укупном броју и по полној структуру 

Уколико посматрамо понашање возача у односу на пол, примјетно је да жене у нешто већем 
проценту поштују постављену сигнализацију. То се посебно односи на возила из смијера Улице 
Слободана Јовановића гдје се 44,44 % жена возача зауставило испред зауставне линије, док је то 
учинило само 14,71% мушких возача.  

  

Слика 3. Однос заустављених и незаустављених возила на прилазу из улице Слободана 
Јвановића у укупном броју и по полној структуру 
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3.2. Резултати снимања понашања возача на раскрсници улица Јосифа Панчића – 
Др Војислава Ђеде Кецмановића  

Предметна трокрака раскрсница се налази у стамбеном насељу Старчевица у Бањалуци, при чему је 
Улица Др Војислава Ђеде Кецмановића саобраћајница са правом првенства у односу на Улицу Јосифа 
Панчића.  На споредном путном правцу односно из смијера Улице Јосифа Панчића постоји обиљежен 
пјешачки  прелаз, и одговарајућа вертикална саобраћајна сигнализација II-2 „обавезно заустављање“ 
и III-6 „обиљежен пјешачки прелаз“. Потребно је напоменути да због растиња у зони саме раскрснице 
није обезбјеђен задовољавајући ниво прегледности. Пуна зауставна линија је обиљежена испред 
пјешачког прелаза. 

  

Слика 4. Однос заустављених и незаустављених возила на прилазу из улице Јосифа Панчића у 
укупном броју и по полној структуру 

Снимањем понашања возача у смислу поштовања постојеће саобраћајне сигнализације на 
споредном правцу, односно из смијера Улице Јосифа Панчића нису уочене неке значајније разлике 
по врстама возила или полу. У посматраном периоду из смијера Улице Јосифа Панчића само 4 од 
укупно 69 возила, су се зауставили испред зауставне линије, односно чак 94,52% возача не поштује 
постојећу саобраћајну сигнализацију. Потребно је нагласити да сва  возила која су се зауставила 
испред зауставне линије су се зауставила како би пропустили пјешаке који су у том тренутку 
прелазили коловоз. Нису забиљежене неке значајније разлике по врстама возила или полу. У 
посматраном периоду је регистровано је  и једно  возило ауто школе које је у потпуности 
испоштовало постојећу саобраћајну сигнализацију.  

3.3. Резултати снимања понашања возача на раскрсници улица Раде 
Врањешевић – Булевар војводе Живојина Мишића 

Предметна трокрака раскрсница се налази у стамбеном насељу Борик у Бањалуци, при чему је 
Булевар војводе Живојина Мишића саобраћајница са правом првенства у односу на Улицу Раде 
Врањешевић.  На споредном путном правцу односно из смијера Улице Раде Врањешевић постоји 
обиљежен пјешачки  прелаз, и одговарајућа вертикална саобраћајна сигнализација II-2 „обавезно 
заустављање“ и III-6 „обиљежен пјешачки прелаз“. Пуна зауставна линија је обиљежена испред 
пјешачког прелаза. 

  

Слика 5. Однос заустављених и незаустављених возила на прилазу из улице Раде Врањешевић  
у укупном броју и по полној структуру 

Снимањем понашања возача у смислу поштовања постојеће саобраћајне сигнализације на 
споредном правцу, односно из смијера Улице Раде Врањешевић нису уочене неке значајније разлике 
по врстама возила или полу. У посматраном периоду из смијера Улице Раде Врањешевић само 8 од 
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укупно 98 возила, су се зауставили испред зауставне линије, односно чак 92,45% возача не поштује 
постојећу саобраћајну сигнализацију.  

3.4. Резултати снимања понашања возача на раскрсници Улице Младена 
Стојановића и магистралног пута  М-16 у Лакташима  

Предметна трокрака раскрсница се налази у Лакташима, при чему је Улица Младена Стојановића 
сабирна саобраћајница која саобраћај из западног дијела насеља каналише на магистрални пут М-16. 
На укључењу на магистрални пут из Улица Младена Стојановића постоји саобраћајни знак II-2 
„обавезно заустављање“ и  пратећа пуна зауставна линија, при чему је обезбјеђен задовољавајући 
ниво прегледности.. 

Снимањем понашања возача у смислу поштовања постојеће саобраћајне сигнализације на 
споредном правцу, односно из смијера Улице Младена Стојановића нису уочене неке значајније 
разлике по врстама возила. У посматраном периоду из смијера Улице Младена Стојановића 26 од 
укупно 64 возила, су се зауставили испред зауставне линије, односно 59,38% возача не поштује 
постојећу саобраћајну сигнализацију. Уколико посматрамо понашање возача у односу на пол, 
примјетно је да жене у нешто већем проценту поштују постављену сигнализацију, али је и њихов број 
у односу на укупан број возача у посматраном периоду значајно мањи. Од укупног броја возила 
регистрованих у посматраном периоду њих 89,06% су имали мушке возаче. Укупно 57,14 % жена 
возача се зауставило испред зауставне линије, док је то учинило само 38,60% мушких возача. . 

  

Слика 6.  Однос заустављених и незаустављених возила на прилазу из улице Младена 
Стојановића  у укупном броју и по полној структуру 

3.5. Резултати снимања понашања возача на раскрсници Улице Бранка Ћопића – 
Младена Стојановића – Краља Милутина у Лакташима  

Предметна раскрсница се налази у Лакташима, при чему је Улица Младена Стојановића 
саобраћајница са правом првенства у односу на Улице Бранка Ћопића и Краља Милутина. На оба 
споредна прилаза постоје обиљежени пјешачки  прелази, и одговарајућа вертикална саобраћајна 
сигнализација II-2 „обавезно заустављање“ и III-6 „обиљежен пјешачки прелаз“. Пуне зауставне 
линије су обиљежене испред пјешачких прелаза на споредним прилазима. 

  

Слика 7. Однос заустављених и незаустављених возила на прилазу из улице Бранка Ћопића у 
укупном броју и по полној структуру 

Снимањем понашања возача у смислу поштовања постојеће саобраћајне сигнализације на 
споредним правцима, односно из смијера улица Бранка Ћопића и Краља Милутина нису уочене неке 
значајније разлике. У посматраном периоду из смијера Улице Бранка Ћопића само 5 од укупно 25 
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возила, су се зауставили испред зауставне линије, односно 80,00% возача не поштује постојећу 
саобраћајну сигнализацију, док је ситуација из смијера Улице Краља Милутина још неповољнија, чак 
94,74% од укупног броја возила се није зауставило на зауставној линији.  

  

Слика 8.  Однос заустављених и незаустављених возила на прилазу из улице раља Милутина  
у укупном броју и по полној структуру 

Свих 5 возача  који су зауставили возило испред линије заустављања, гледајући из смијера Улице 
Бранка Ћопића,  су се налазили у возилима ауто школа. Уколико посматрамо понашање возача у 
односу на пол, примјетно је да жене у нешто већем проценту поштују постављену сигнализацију. То 
се посебно односи на возила из смијера Улице Бранка Ћопића гдје се 62,50 % жена возача зауставило 
испред зауставне линије, док  то није учинило ни једно возило којим је управљао мушки возач . 

4. ЗАКЉУЧАК 

Анализом резултата са бројања на пет предметних раскрница, добијени су поражавајући резултати, 
који се односе на непоштовање постављене саобраћајне сигнализације. 

Једино одступање у односу на цјелокупну слику постоји код раскрнице Улица Младена Стојановића и 
магистрланог пута М16. У оквиру ове раскрнице, саобраћајни знак II-2 „обавезно заустављање“, није 
постављен испред обиљеженог пјешачког прелаза и у већој мјери се поклапа са замишљеном 
„линијом прегледности“.  

Саобраћајна сигнализација чини битан фактор у оквиру система безбједности саобраћаја, при чему 
значајну улогу има адекватно пројектовање и постављање саобраћајне сигнализације. Адекватно 
постављена саобраћајна сигнализација у оквиру једне средине, знатно утиче на поузданост система 
саобраћајне сигнализације, чиме се код учесника у саобраћају постиже повјерење у систем. Неспорна  
чињеница je да  је повјерење у постављену саобраћајну сигнализацију на нашим подручјима опало, 
што за резултат има висок ниво непоштовања постављене саобраћајен сигнализације, који је у 
последњем периоду достигао доста висок ниво непоштовања.  

Овим резултатима ова теза је потврђена, што упућује подизање озбиљности у цјелокупном систему. 
Наиме, игнорисање саобраћајне сигнализације у кратком временском периоду може достићи 
значајан ниво и потребно је много више рада и аналитичности за корекцију ове појаве у односу на 
превентивно дјеловање. 

Унапређење система и враћања повјерења у постављену саобраћајну сигнализацију може се 
дјеловати у више нивоа. 

Први ниво представља ниво унапређења законске и подзаконске регулативе. Преузимањем страних 
пракси и примјењивих рјешења за наше услове, неопходно је створити систем у којем број 
недоумица могуће смањити на што мањи ниво. 

Следећи ниво представља  адекватно планирање и пројектовање саобраћајне инфраструктуре. Многе 
ствари се могу кориговати у самом процесу планирања и израде техничке документаације, да ли 
примјеном Ревизије безбједности саобраћаја или дубљом анализом од стране планера и 
пројектаната.  

Поред наведеног, а односи се на конкретан случај  у процесу планирања потребно је, на адекватан 
начин сагледати и усмјеравати пјешачке токове. Није нужно, као што је до сад случај усмјеравати 
пјешаке у саму зону раскрснице 
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Следећи ниво у којем се може дјеловати је ниво израде главних пројеката саобраћајне 
сигнализације, на начин да се на адекватан сагледа стање и пројектује саобраћајна сигнализација која 
ће одговарати стварним условима. 

И на крају покретањем кампања, те заједно са репресивним мјерама, подизати свијест возача о 
значају постављене саобраћајне сигнализације и опреме. 
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УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИКА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНИХ 
НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У ДУЖЕМ ПЕРИОДУ  

INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON OCCURRENCE OF TRAFFIC 
ACCIDENTS IN THE MUNICIPIALITY OF BELGRADE IN A LONGER PERIOD OF 

TIME 

Марко Маџовски1, Немања Дивац2 и Душан Милетић3 

Резиме: Велики  је  број  различитих  фактора  који  утичу  на  настанак  саобраћајних  незгода  и њихову тежину. 
У оквиру фактора окружење налазе се елементи који на различите начине утичу на безбедност саобраћаја. Међу 
овим елементима посебно се истичу временске прилике као елемент који није довољно истраживан. Како је за 
поуздано извођење анализа и законитости настанка саобраћајних незгода под утицајем неког фактора потребно 
анализирати дужи период, у овом раду су анализирани подаци о временским приликама и подаци о 
саобраћајним незгодама за дужи период. Конкретно је анализирано у којој мери временске прилике утичу на 
настанак броја и последица саобраћаjних незгода, у ком делу дана, недеље, месеца, године, односно кад је 
доминантно изражена појава повећања саобраћајних незгода (да ли на почетку падавина или током одређеног 
времена трајања падавина), а кључни резултати приказани су у овом раду. Значај спроведених анализа и утицаја 
временских прилика огледа се у стварању могућности за планирање мера за унапређење безбедности 
саобраћаја. 

Кључне речи: временске прилике, саобраћајне незгоде, утицај, унапређење безбедности саобраћаја. 

1. УВОД 

Велики је број различитих фактора који утичу на настанак саобраћајних незгода и њихову тежину 
(величину последица). Имајући ово у виду, бројни су покушаји научника да ове факторе и њихове 
утицаје некако систематизују. William Haddon је покушао да их систематизује у матрици, која је по 
њему и добила назив Хедонова матрица. Основна Хедонова матрица систематизује три фактора 
безбедности саобраћаја: човек, возило и окружење, и то пре, за време и после саобраћајних незгода. 
Убрзо се, због своје значајности, јавила потреба да се пут издвоји из окружења као посебан фактор. 
Тако да је у проширеној Хедоновој матрици систематизовано четири фактора безбедности 
саобраћаја: човек, возило, пут и окружење (Ч-В-П-О) и то пре, за време и после саобраћајних незгода 
(Haddon, 1980). Сходно успостављеним дефиницијама активне и пасивне безбедности саобраћаја, 
има смисла кориговати Хедонову матрицу. Тако кориговна Хедонова матрица посматра утицаје 
фактора човек, возило, пут и окружење са аспекта активне и пасивне безбедности саобраћаја. У 
оквиру фактора окружење налазе се елементи који на различите начине утичу на безбедност 
саобраћаја. Међу овим елементима посебно се истичу клима (посебно временске прилике), 
породица, прописи, заштитни систем, квалитет увиђаја, уређеност околине пута, здравствена 
заштита, и други.  

Широм света је спроведено много студија које су испитивале утицај временских прилика на 
безбедност саобраћаја. Неке од њих су у Аустралији, (Keay and Simmonds, 2006), Канади (Andrey et al., 
2005), Индији (Mondal et al., 2008), Ирану (Nokhandan et al., 2008), Изреалу (Brodsky and Hakkert, 
1988), Холандији (Brijs et al., 2008), Шведској (Norrman et al., 2000), Великој Британији (Edwards, 1999) 
и Сједињеним Државама (Eisenberg, 2004). Многе студије указују да се стопа незгода у условима 
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падавина повећава за 50-100% (Andrey et al., 2003; Qiu and Nixon, 2008), са већим порастом током 
зимских падавина (84% у односу на 71%), већа количина падавина у вези са мањом акумулацијом, и 
веће тежине последица (Eisenberg, 2004; Andrey, 2010).  Резултати ових студија су се преклапали у 
погледу утицаја падавина на ризик од незгоде. Наиме, у време падавина (град, киша или снег) расте 
ризик од незгоде.  

Посебно значајан утицај на ризик од незгоде и последице незгоде имају неочекиване снежне 
падавине (први јесењи снег) и падавине после дужег периода без падавина. Са дужином времена 
појаве лоших временских услова учесници се привикавају на конкретне услове, па тако слаби 
негативан утицај лоших временских услова (више нису изненадна појава за учеснике). Сходно 
претходном, када је коловоз мокар, прљав или прекривен снегом јавља се проблем јер је отежано 
управљање и кочење возила. После дужег периода са лошом подлогом возачи прилагођавају своје 
понашање  и ризик незгоде опада. С тим у вези, у зимским условима се догађа мањи број незгода. Са 
друге стране, возачи се крећу мањим брзинама, па су и брзине у тренутку судара мање, а самим тим 
мање и последице незгода. Ове ставове потврђују и домаћа истраживања (Липовац, К., 1993) и 
показују да појава града највише утиче на ризик од незгоде, а посебно на ризик незгода младих и 
неискусних возача.  

Дејство метеоролошких фактора може се дефинисати као: 

- механичко – које физички утиче на возила (ветар, киша, снег, поледица,..), 

- визуелно – које смањује видљивост (магла, сумаглица, мрак,...), 

- психо-физиолошко - које негативно утиче на психичке и физиолошке функције возача 
(атмосферски притисак, температура и влажност ваздуха), и 

- комбиновано – комбинација претходно наведених 

Узимајући у обзир претходне чињенице предмет овог рада је утицај временских прилика на настанак 
саобраћајних незгода које су се догодиле на територији града Београда за период 01.01.2009. до 
31.12.2013. године. Коришћењем базе података о саобраћајним незгодама за период од 2009. до 
2013. годину и базе података о метеоролошким приликама за 2009. до 2013. годину извршена је 
упоредна анализа утицаја временских прилика на настанак саобраћајних незгода.  

Сходно претходном,  циљ овог рада је да се упоредном анализом временских прилика и 
саобраћајних незгода покаже законитост настанка саобраћајних незгода под утицајем временских 
приликама. 

2. МЕТОД 

Узимајући у обзир утицај временских прилика на настанак саобраћајних незгода извршена је 
упоредна анализа базе података о саобраћајним незгодама за период од 2009. до 2013. године и 
базе података о метеоролошким приликама за период од 2009. до 2013. године на територији града 
Београда.  

За потребе овог рада базу података о саобраћајним незгодама је омогућило Министарство 
унутрашњих послова, док је базу података о временским приликама омогућио Републички 
хидрометеоролошки завод Србије. База података о саобраћајним незгодама садржи податке за све 
незгоде, за сваки дан посебно, у периоду од 2009. до 2013. године које си се догодиле на територији 
града Београда, док база података о временским приликама садржи временске параметре за сваки 
дан у периоду од 2009. до 2013. години на територији града Београда. 

Из базе података о саобраћајним незгодама коришћени су подаци о броју саобраћајних незгода по 
данима у години. Ови подаци су даље упоредно анализирани са базом података о временским 
приликама из које су коришћени подаци о температури, падавинама, облачности и oсунчаности. 
Подаци су коришћени како би се утврдила законитост настанка саобраћајних незгода под утицајем 
временских прилика. 

Током истраживања и спровођења анализа коришћене су статистичке методе, којима су улазни 
подаци из база података обрађивани и добијени резултати рада, од којих су најзначајнији приказани 
у раду . Подаци су обрађени у програму MS Excel. 
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3. КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 

У овом делу рада биће представљени најзначајнији резултати истраживања утицаја временски 
прилика на настанак саобраћајних незгода за период од 2009. до 2013. године на територији града 
Београда. Приказани резултати показују оне анализе где је утицај временских прилика највећи, 
односно како и колико временске прилике утичу на настанак саобраћајних незгода. 

Табела 1. Коефицијенти корелације и детерминације између броја саобраћајних незгода, просечне 
температуре, просечне количине падавина, просечне облачности и просечне осунчаности. 

Корелација са СН Детерминација са СН 

Темп. Облачност Осунч. Падавине Темп. Облачност Осунч. Падавине 

-0,0556 0,0674 -0,0680 0,0989 0,0031 0,0045 0,0046 0,0098 

Табела 2. Дескриптивна статистика 

 
Средња 

вредност 

Стандардно 

одступање 
N 

Број незгода 53.48 16.20 1826 

Температура 13.57 9.45 1826 

Падавине 1.83 4.69 1826 

Облачност 5.34 3.41 1826 

Осунчаност 6.18 4.62 1826 

 

У Табели 1 дат је приказ израчунатих коефицијената корелације и детерминације између 
саобраћајних незгода и временских варијабли (температура, падавине, облачност и осунчаност), које 
су коришћене у анализи, док је у Табели 2 дата дескриптивна статистика броја незгода и временских 
варијабли. 

 

Слика 1.  Корелација између броја саобраћајних незгода и просечне температуре 

 
Коефицијент корелације између броја саобраћајних незгода и температуре износи -0,0556 што значи 
да постоји незнатна негативна веза између ове две варијабле, што се види на Слици 1. Негативан знак 
коефицијента корелације нам указује на то да се, на пример, са смањењем температуре повећава 
број саобраћајних незгода, и у овом случају то би се односило на мало повећање броја саобраћајних 
незгода. Коефицијент детерминације износи 0,0031 чиме се долази до закључка да промена 
температуре не условљава велику промену у броју саобраћајних незгода.  

На Слици 2 приказана је корелација између броја саобраћајних незгода и просечне количине 
падавина. Видимо да је коефицијент корелације позитивног знака и износи 0,0989 што значи да су 
падавине незнатно повезане са бројем саобраћајних незгода и да се број саобраћајних незгода креће 
у истом смеру као и количина падавина, односно са повећањем падавина повећава се и број 
саобраћајних незгода. Коефицијент детерминације износи 0,0098 што значи да између ове две 
варијабле готово и да не постоји условљеност.   

y = -0.0953x + 54.772
R² = 0.0031
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Слика 2. Корелација између броја саобраћајних незгода и просечних падавина 

 

Слика 3. Корелација између броја саобраћајних незгода и просечне облачности 

 
Коефицијент корелације између броја саобраћајног незгода и просечне облачности износи 0,0674 
што је незнатна позитивна веза између ове две варијабле, а што је приказано на Слици 3. 
Коефицијент детерминације износи 0,0045 што значи да облачност не утиче значајно на број 
саобраћајних незгода. Овде се мора напоменути да појава карактеристичних тачака на целим 
бројевима потиче због начина мерења и уношења измерених величина. Наиме, само у 2013. години 
метеоролошки завод је уносио измерене величине у децималном запису, док су се претходних 
година измерене величине уносиле као цели бројеви.  

 

Слика 4. Корелација између броја саобраћајних незгода и просечне осунчаности 

Коефицијент корелације између броја саобраћајних незгода и просечне осунчаности  износи -0,0680 
што представља незнатну негативну везу између ове две варијабле, док коефицијент детерминације 
износи 0,0046 што указује на врло слабу условљеност варијабли. Све ове вредности су приказане на 
Слици 4. Резултати следећих анализа приказују утицај временских прилика (температуре, падавина, 
облачности и осунчаности) на настанак саобраћајних незгода по месецима за период 2009. до 2013. 
године.  
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Са Слике 5 се види упоредни приказ броја саобраћајних незгода и просечне температуре по 
месецима за период 2009. до 2013. године. Може се уочити да са наглом променом температуре, 
односно са наглим смањењем температуре долази до наглог повећања броја саобраћајних незгода. 
Наиме, у 2009. години, како пада температура од августа до октобра месеца (са 24,07 oC на 20,62 oC, 
па 13,15 oC респективно) тако се број саобраћајних незгода повећава (са 1883 на 2121, па на 2596 
саобраћајних незгода). Такође, у периоду 2010. године, просечна температура у новембру пада са 
12,24  oC на 2,47 oC колико је износила у децембру, где то нагло смањење прати пораст броја 
саобраћајних незгода. Овакве појаве јављају се и у 2011. години, у септембру и октобру, као и у 2013. 
години у новембру и децембру. Међутим, на графику се јављају и одређене контрадикторности, где 
са смањењем просечне температуре опада број саобраћајних незгода. С тим у вези, не може се 
поуздано утврдити повезаност између просечне температуре и броја саобраћајних незгода, односно 
не може се јасно дефинисати смер утицаја просечне температуре на број саобраћајних незгода. 

 

Слика 5.  Упоредни приказ броја саобраћајних незгода и просечне температуре по месецима за 
период 2009. до 2013. године 

 

Слика 6. Упоредни приказ броја саобраћајних незгода и просечних падавина по месецима за период 
2009. до 2013. године 

Из упоредног приказа броја саобраћајних незгода и просечних падавина по месецима за период 
2009. до 2013. године, који је приказан на Слици 6, не може се уочити законитост настанка односно 
утицаја просечних падавина на број саобраћајних незгода. Варирање просечних падавина по 
месецима не доводи до јасне промене броја саобраћајних незгода. Промене у броју саобраћајних 
незгода су се догађале под утицајем неког другог фактора или у синергији падавина и неког другог 
утицајног фактора. Оваква појава захтева дубљу анализу како би се дошло до јасних резултата и 
утврдили могући утицаји падавина на саобраћајне незгоде.  

Утицај облачности на настанак саобраћајних незгода се не може поуздано утврдити, али се 
упоредним приказом броја саобраћајних незгода и просечне облачности по месецима за период од 
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2009. до 2013. године може видети како се креће број саобраћајних незгода у односу на повећање 
или смањење просечне облачности што је приказано на Слици 7. Број саобраћајних незгода у 
периоду јануар-март 2009. године опада са смањењем просечне облачности, док се јасно са Слике 7 
види да у периоду август-октобар исте године број саобраћајних незгода повећава са повећањем 
облачности. У периоду август-децембар 2010. године, види се како линија броја саобраћајних 
незгода прати промену просечне облачности тј. ако се повећава просечна облачност, повећава се и 
број саобраћајних незгода. Мора се напоменути да су такође присутне и контрадикторности као на 
пример у периоду фебруар-март 2010. године где се број саобраћајних незгода повећава са 
смањењем облачности. Овакве контрадикторности се јављају и још на знатном броју места на Слици 
7. Имајући претходно у виду, не може се оспорити постојање утицаја облачности на настанак 
саобраћајних незгода, али је тај утицај знатно мањи у поређењу са осталим варијаблама 
(температура, падавине, ...), док се, са друге стране, у комбинацији са осталим варијаблама се њихов 
ефекат додатно повећава. 

 

Слика 7.  Упоредни приказ броја саобраћајних незгода и просечне облачности по месецима за период 
2009. до 2013. године 

 

Слика 8.  Упоредни приказ броја саобраћајних незгода и просечне осунчаности по месецима за 
период 2009. до 2013. године 

Упоредни приказ броја саобраћајних незгода и просечне осунчаности по месецима за период 2009. 
до 2013. године је приказан на Слици 8. Не може се утврдити законитост утицаја просечне 
осунчаности на број саобраћајних незгода јер на Слици 8. постоје контрадикторности. У периоду 
јануар-фебруар 2009. године просечна осунчаност расте, а број саобраћајних незгода се смањује, док 
у периоду април-јун 2010. године просечна осунчаност расте, као и број саобраћајних незгода. Ова 
контрадикторност се појављује на више места на Слици 8. Једино што се може закључити јесте да се 
не може поуздано утврдити утицај просечне осунчаности на саобраћајне незгоде као самосталне 
варијабле. 
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У наредном делу рада дат је детаљнији приказ утицаја временских прилика на настанак саобраћајних 
незгода, који се огледа у упоредном приказу броја саобраћајних незгода и временских прилика 
(температуре, падавина, облачности и осунчаности) по месецима за 2012. годину, што је приказано 
на Слици 9. Наиме, пораст температуре од марта до маја условио је пораст броја саобраћајних 
незгода, након чега је са даљим порастом температуре до јула број саобраћајних незгода опадао, што 
је вероватно последица привикавања возача на високе температуре. Након тога са константним 
смањењем температуре долази до константног повећања броја незгода све до краја 2012. године. 
Оваква појава изражена је и у погледу утицаја облачности и осунчаности у 2012. години, нарочито од 
августа до децембра, где је број саобраћајних незгода растао са порастом облачности и смањивањем 
осунчаности.  

 

Слика 9.  Упоредни приказ броја саобраћајних незгода и временских прилика по месецима за 2012. 
годину 

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Литерарним прегледом светских истраживања показано је да временске прилике утичу на настанак 
саобраћајних незгода, у условима кише повећава се стопа незгода за 50-100%  (Andrey et al.,  2003; 
Qiu and  Nixon,  2008),  са већим порастом током зимских  падавина (84% у односу на 71%). Утврђено  
је  да  су  количина  падавина  и  температура  у  позитивној  корелацији  са  бројем  незгода  са  
повређенима  (Bergel  et  al.,  2013). Уколико се број дана  са  кишом  повећа  за  1%,  стопа  незгода  се  
повећа  за  0,26%.  Ако  се  за  1%  повећа  број снежних дана стопа незгода се повећава за 0,1%. Када 
су температуре за 1°C изнад  просечне  месечне  температуре  повећава  се  број  незгода  за  0,4%  и  
око  2%  на  магистралним и аутопутевима респективно. 

Уз помоћ  података о саобраћајним незгодама (добијених из базе података Министарства 
унутрашњих послова) и података о временским приликама (добијених из базе података коју је 
уступио Републички хидрометеоролошки завод Србије), за територију града Београда, спроведено је 
истраживање у циљу утврђивања законитости између настанка саобраћајних незгода и временских 
прилика. 

Корелација између броја саобраћајних незгода и просечне температуре на дневном нивоу износи -
0,0556 што представља незнатну негативну везу између ове две варијабле, односно да се са 
повећањем просечне температуре смањује број саобраћајних незгода. Ипак, коефицијент 
детерминације износи 0,0031 што доводи до закључка да промена температуре не условљава велику 
промену у броју саобраћајних незгода. Количина падавина има незнатну позитивну везу са 
саобраћајним незгодама (коефицијент корелације износи 0,0989) што значи да већа количина 
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падавина доводи до већег броја саобраћајних незгода, и обрнуто, са смањењем падавина смањују се 
и саобраћајне незгоде. Ако се погледа коефицијент детерминације између ове две варијабле (он 
износи 0,0098) види се да промена количине падавина доводи до мале промене у броју саобраћајних 
незгода. Просечна облачност има са саобраћајним незгодама коефицијент корелације од 0,0674 што 
представља незнатну позитивну везу, међутим ово повећање је незнатно јер коефицијент 
детерминације износи 0,0045. Осунчаност има негативну корелацију са саобраћајним незгодама (-
0,0680)  што представља незнатну негативну везу, док коефицијент детерминације износи 0,0046 што 
указује на врло слабу условљеност варијабли. Упоредном анализом приказа броја саобраћајних 
незгода и просечне температуре по месецима за период од 2009. до 2013. године уочава се и 
потврђује се претходно израчунат коефицијент корелације. Наиме, у 2009. години, како пада 
просечна температура од августа до октобра тако се број саобраћајних незгода повећава. Такође, 
овакве промене јављају се и у 2010. и 2011. години. Међутим, јављају се и одређене 
контрадикторности, где са смањењем просечне температуре опада број саобраћајних незгода. Утицај 
количине падавина на број саобраћајних незгода не може се тачно утврдити јер варирање количине 
падавина по месецима не доводи до јасне промене броја саобраћајних незгода. Посматрањем 
упоредног приказа броја саобраћајних незгода и облачности по месецима за период од 2009. до 
2013. године не може се уочити тренд промене броја саобраћајних незгода у односу на промену 
облачности. Број саобраћајних незгода у неким периодима опада са смањењем просечне 
облачности, док у неким периодима, посматрањем исте године, незгоде расту са повећањем 
просечне облачности, а тиме се и у овом случају јављају контрадикторности. Што се осунчаности тиче, 
добијени резултати и се поклапају са добијеним резултатима осталих варијабли. Све претходне 
појаве захтевају дубљу анализу како би се дошло до јаснијих резултата и утврдили могући утицаји 
неких од варијабли (температуре, падавина, облачности и осунчаности) на саобраћајне незгоде, 
односно да ли нека од варијабли утиче самостално на повећање броја саобраћајних незгода или је то 
повећање резултат синергије варијабли и њиховог заједничког утицаја. 

Добијени коефицијенти корелације и детерминације на основу података о саобраћајним незгодама и 
временским приликама (температуре, падавина, облачности и осунчаности) указују да постоји мала 
повезаност између варијабли и саобраћајних незгода и самим тим се јавља простор за даље 
истраживање и дубљу анализу утицаја временских прилика. Анализирани подаци коришћени у овом 
раду обухватају дужи период (5 година) на основу кога је могуће утврдити неку законитост, али се 
проблем јавља у детаљношћу и временској прецизности мерења и бележења података. 

Свеобухватном анализом података за период од 2009. до 2013. године, на територији града Београда, 
не може се поуздано утврдити законитост настанка саобраћајних незгода у односу на посматране 
варијабле (температура, падавине, облачност и осунчаност). Значајно ограничење представљају 
подаци из коришћених база података. Наиме, за  поуздано извођење законитости настанка 
саобраћајних незгода под утицајем временских прилика потребно је да подаци буду изражени у сату 
и минуту у току дана, односно да се њихова појава у току дана забележи са прецизношћу у сату и 
минуту. Подаци добијени од Министарства унутрашњих послова и Републичког хидрометеоролошког 
завода Србије представљају податке измерене на дневном нивоу, са просечном вредношћу за 
конкретан дан, што анализама у овом раду указује да ти подаци нису довољне прецизности која је 
потребна за квалитетну анализу и утврђивање законитости. Базе података о саобраћајним незгодама 
и временским приликама, а посебно о променама временских прилика, требају бити јавне и 
доступне, како би се њиховом употребом, у стручне и научне сврхе, могло утицати на утврђивање 
постојећег стања и унапређење безбедности саобраћаја. Ово представља предуслов за квалитетне 
анализе и извођење законитости јер са непрецизним улазним подацима се и све даље анализе и 
законитости, као крајњи резултат, добијају непрецизно или недовољно прецизно и поуздано.  

Имајући све претходно у виду, за поуздано извођење анализа и законитости настанка саобраћајних 
незгода под утицајем временских прилика неопходно је формирати значајно детаљнију и 
квалитетнију базу података о саобраћајним незгодама и временским приликама. Потребно је да 
подаци буду изражени у сату и минуту у току дана. Само прикупљањем података и формирањем база 
података, на претходно наведен начин, могуће је прецизно и поуздано утврдити законитост између 
настанка саобраћајних незгода и временских прилика, и тиме створити могућности за планирање 
мера за унапређење безбедности саобраћаја 
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Признања 

Аутори се захваљују Министарству унутрашњих послова на достављеним подацима о саобраћајним 
незгодама на територији града Београда за период 2009. до 2013. године и Републичком 
хидрометеоролошком заводу Србије на достављеним подацима о временским приликама на 
територији града Београда за период 2009. до 2013. године. 
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KOMPARACIJA KONCENTRACIJA ALKOHOLA IZMJERENIH 
ALKOTESTIRANJEM IZDAHNUTOG VAZDUHA I KONCENTRACIJA ALKOHOLA 
UTVRĐENIH ANALIZOM UZORAKA KRVI NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE 

TOKOM PERIODA OD DESET GODINA 

COMPARISON OF MEASURED ALCOHOL CONCENTRATION BREATHALYSER 
TEST AND EXPIRED BREATH ALCOHOL CONCENTRATION IS DETERMINED BY 

THE ANALYSIS OF BLOOD SAMPLES TERRITORY OF REPUBLIC OF SRPSKA 
DURING A PERIOD OF TEN YEARS 

Vesna Matić1, Mirjana Dragoljić2 i Veselka Bjelaković1  

Rezime: Alkoholizam je jedan od najznačajnijih kriminogenih faktora. Prema policijskoj i sudskoj praksi veliki broj 
prekršaja i krivičnih djela, pogotovo u saobraćaju, nastao je zbog alkoholisanog stanja počinioca. To je dovoljan razlog za 
kontinuirano proučavanje alkoholizma sa različitih aspekata, a u cilju suzbijanja njegovih negativnih uticaja na čovjeka i 
društvo. Jedan korak u borbi protiv ove negativne pojave jeste i utvrđivanje alkoholisanosti ispitanika, koje se može 
vršiti na više načina. U praksi se najčešće primjenjuju: alkotestiranje izdahnutog vazduha koje se obično izvodi na terenu 
i analiza uzoraka krvi i urina u laboratoriji. Alkotestiranje izdahnutog vazduha vrši se na terenu, pomoću uređaja 
različitih modela poznatih pod zajedničkim nazivom „alkometri“ i smatra se preliminarnim testiranjem. Utvrđivanje 
prisustva i koncentracije alkohola u uzorcima krvi i urina u laboratorijskim uslovima obavlja se visokoosjetljivim i 
preciznim instrumentalnim analitičkim tehnikama, čiji rezultati su pouzdan dokaz u postupcima. Ovaj rad se bavi 
komparacijom koncentracija alkohola izmjerenih alkotestiranjem izdahnutog vazduha i koncentracija alkohola utvrđenih 
analizom uzoraka krvi na području Republike Srpske tokom perioda od deset godina (2004. – 2013.). Podaci  dobijeni u 
svakodnevnom radu hemijske laboratorije Kriminalističko-tehničkog centra, kao i podaci prikupljeni sa terena širom 
Republike Srpske, obrađeni su i analizirani sa aspekta tumačenja rezultata testiranja izdahnutog vazduha i analiza 
uzoraka krvi, međusobnog odnosa tih rezultata, uočavanja eventualnih problema i njihova učestalost, ukazivanje na 
moguće uzroke neusaglašenosti i preporuka za prevazilaženje istih. Svrha ovog rada jeste unaprijeđenje oblasti 
utvrđivanja koncentracije alkohola i tumačenja rezultata kao doprinos dokaznom postupku, a time i doprinos u borbi 
protiv negativnih efekata alkoholizma, ali i korak u izgradnji bezbjednijeg i zdravijeg društva. 

Ključne riječi: alkohol, alkometar, alkotestiranje, analiza, koncentracija. 

1. UVOD 

Smatra se da su ljudi počeli konzumirati alkoholne napitke prije nekoliko hiljada godina. U stara vremena 
alkoholna pića dobijana su prirodnom fermentacijom (vrenjem) voća, pojedinog povrća i žitarica, pa i 
mlijeka. U  8. vijeku arapski liječnici otkrili su destilaciju i dobijeni destilat nazvali alkohol („al-gohlu“ – u 
prevodu: „onaj koji pali, žari“ ili „vrlo fin“). Pod terminom alkohol podrazumijeva se etil-alkohol (etanol), 
kao osnovni sastojak alkoholnih pića. Pored prirodnog procesa vrenja šećera djelovanjem kvasca (enzim 
zimaza), etil-alkohol se industrijski dobija adicijom vode na alkene uz odgovarajuće katalizatore. 

Još u stara vremena čovjek je uočio i neželjene posljedice djelovanja alkohola na organizam, pa su određena 
pravila vezana za promet i konzumiranje alkoholnih pića postojala još prije nekoliko hiljada godina u Sparti, 
Babilonu, Staroj Grčkoj i Rimu. To je podrazumijevalo i kazne za nepoštovanje pravila, a zanimljivo je da su 
alkoholičare smatrali na neki način bolesnim ljudima, iako se zna da su se samovoljno i umišljeno doveli u to 
stanje.  
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Dakle, nećemo pogriješiti ako kažemo da je alkoholizam star koliko i čovječanstvo, te da se društvo kroz 
cijelu svoju istoriju bori protiv ove negativne pojave. Naravno, i u naše vrijeme skoro sve države imaju 
aktivnu politiku prema konzumiranju alkohola, trudeći se da minimiziraju njegove negativne efekte, 
limitirajući konzumiranje alkoholnih pića propisima i sankcijama, a alkoholizam tretmanom i prevencijom. 
Kao što je poznato, problemom alkoholizma vijekovima su se bavili stručnjaci različitih profila (sociolozi, 
ljekari, pravnici, hemičari i dr.), ali s obzirom da je alkoholizam i danas prisutan u društvu postoji potreba za 
permanentnim proučavanjem tog problema sa raznih aspekata, a sve u cilju spriječavanja negativnih 
efekata alkohola na čovjeka i društvo u cjelini.  

Na osnovu policijske i sudske prakse poznato je da je alkoholizam nezaobilazan kriminogeni faktor tj. da  
veliki broj prekršaja i krivičnih djela nastaje kao posljedica alkoholisanog stanja počinioca. Pored teških 
krivičnih djela, kao što su ubistva, silovanja, nasilje u porodici i sl., alkoholisani počinioci često narušavaju 
javni red i mir, a posebno treba naglasiti prekršaje i krivična djela iz oblasti saobraćaja, uzrokovane  
alkoholisanim stanjem učesnika u saobraćaju. 

U Republici Srpskoj godišnje se prosječno dogodi oko 8000 saobraćajnih nezgoda, u kojima pogine više od 
100 osoba, a oko 1000 zadobije lake ili teške tjelesne povrede. Poznato je da saobraćajne nezgode  uzrokuju 
različiti faktori, gdje je alkoholizam vozača i drugih učesnika u saobraćaju još uvijek veoma zastupljen 
uzročnik i pored brojnih mjera koje se preduzimaju u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Zbog toga je 
utvrđivanje alkoholisanosti učesnika u saobraćaju, ali i počinilaca drugih krivičnih djela i prekršaja, veoma 
značajan korak u borbi protiv alkoholizma. Utvrđivanje koncentracije alkohola u organizmu značajno je, 
kako za preduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa zakonom, tako i za planiranje preventivnih aktivnosti 
na suzbijanju alkoholizma u društvu.  

Utvrđivanje alkoholisanosti ispitanika može se vršiti na više načina, a u praksi se najčešće primjenjuju 
alkotestiranje izdahnutog vazduha, koje se obično izvodi na terenu i analiza uzoraka krvi i urina, koja se 
obavlja u laboratoriji.  

Predmet ove studije je komparacija koncentracija alkohola ispitanika dobijena analizom krvi i urina u 
hemijskoj laboratoriji Kriminalističko-tehničkog centra sa rezultatima alkotestiranja izdahnutog vazduha, 
izvršenih na terenu, na području Republike Srpske tokom perioda od 10 godina (2004. – 2013.). 

2. ALKOTESTIRANJE NA OSNOVU IZDAHNUTOG VAZDUHA 

Za mjerenje koncentracije alkohola u izdahnutom vazduhu koriste se uređaji različitih modela poznati pod 
zajedničkim nazivom „alkometri“  ili „bredanalizatori“ (breath analyzer).  

Savremeni alkometri rade na principu elektrohemijske redoks reakcije, pri kojoj se na anodi alkohol oksidira 
do sirćetne kiseline. Mikroprocesor mjeri električnu struju nastalu reakcijom, u funkciji koncentracije 
alkohola u izdahnutom vazduhu. 

Alkometar aparati su malih dimenzija, imaju vlastito napajanje električnom energijom i pogodni su za 
višestruka testiranja. Postupak mjerenja podrazumijeva da, nakon uključenja aparata, osoba duva kroz 
cjevčicu, a na displeju se očitava vrijednost koncentracije alkohola. Postoji mogućnost podešavanja da 
koncentracija alkohola bude izražena kao koncentracija u izdahnutom vazduhu ili kao aproksimacija 
koncentracije alkohola u krvi. Profesionalni modeli alkometara imaju dugoročnu stabilnost senzora, otporni 
su na vanjske uticaje, manje su podložni lažnim rezultatima kao posljedica nepravilnog uduvavanja vazduha, 
a neki najnoviji modeli (npr. „Dräger Alcotest® 7510“) opremljeni su novim sistemom za uzorkovanje sa 
piezo-električnim aktivatorom, koji može detektovati alkohol koji potiče iz usta, za razliku od alkohola u 
izdahnutom vazduhu. 

Međutim, postoje određene subjektivne, ali i objektivne okolnosti koje mogu uticati na dobijeni rezultat. 
Pod subjektivne okolnosti podrazumijevamo pravilnu upotrebu alkotest aparata od strane ovlaštenog 
službenika i saradnju testirane osobe. Službenik treba biti dobro obučen i pridržavati se uputstva za 
upotrebu. Prema tome, da bi se izbjegao tzv. lažno pozitivni rezultat koji može poticati od alkohola 
zaostalog u ustima, bilo od konzumiranog pića ili slatkiša koji sadrže alkohol ili nakon ispiranja usta 
dezinfekcionim sredstvima na bazi alkohola, preporučuje se prije testiranja usta isprati vodom i testiranje 
obaviti nakon 15 minuta. Pod saradnjom osobe koja se testira podrazumijeva se postupanje po instrukciji 
ovlaštenog službenika, a posebno prilikom tehnike duvanja. Naime, pošto izdahnuti vazduh nije homogen u 
pogledu sadržaja alkohola tj. u vazduhu disajnih puteva ima manje alkohola nego u alveolarnim prostorima 
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pluća, od osobe koja se testira zahtjeva se maksimalni ekspirijum (izdah punim plućima), što ispitanici često 
izbjegavaju.  

Pod objektivnim okolnostima koje mogu uticati na rezultat alkotestiranja podrazumijevaju se određena 
stanja ispitanika (vitalni kapacitet pluća, plućna oboljenja, febrilna stanja, koncentracija hematokrita, fizička 
aktivnost, hiperventilacija i sl.), ali i uslovi okoline (temperatura, atmosferski pritisak, vlažnost i sl.). U praksi 
su alkometri često podešeni tako da se na displeju očitava koncentracija alkohola u krvi, a to znači da se 
izmjerena vrijednost u izdahnutom vazduhu u samom aparatu preračunava u odgovarajuću koncentraciju u 
krvi, na osnovu faktora konverzije tj. odnosa koncentracije alkohola u krvi i alveolarnom vazduhu. Obično se 
kao prosječan odnos smatra 2300:1, što bi značilo da jedna zapremina venske krvi sadrži istu količinu 
alkohola kao 2300 zapremina alveolarnog vazduha. Međutim, na osnovu brojnih studija dokazano je da taj 
odnos nije uvijek isti i da se odnos koncentracije alkohola u venskoj krvi i alveolarnom vazduhu (blood – 
breth ratio/BBR) može kretati od 1900:1 do 3000:1 [2]. Većina savremenih alkometara podešena je tako da 
se izmjerena koncentracija alkohola u izdahnutom vazduhu preračunava u koncentraciju alkohola u krvi 
prema faktoru konverzije 2100, a u nekim pravosudnim sistemima primjenjuju faktor konverzije 2000, kao 
najpovoljniji za ispitanika. Dakle, iako vrijednost koncentracije u izdahnutom vazduhu uzmemo kao 
preciznu, njenim preračunom prema nekom od faktora konverzije dobije se aproksimativna koncentracija 
alkohola u krvi. Zbog svega navedenog primjena alkometara se smatra preliminarnim testiranjem i 
neophodno je razmotriti sve okolnosti, naročito kad su u pitanju granične vrijednosti i kada izmjerena 
koncentracija alkohola može imati ozbiljne posljedice po ispitanika. 

Sa druge strane, prednost primjene alkotest aparata ogleda se u brzoj i jednostavnoj provjeri stanja 
alkoholisanosti ispitanika na terenu, što je veoma praktično za kontrolu alkoholisanosti učesnika u 
saobraćaju. Rezultat pravilno provedenog alkotestiranja, u većini slučajeva može se prihvatiti u prekršajnim 
postupcima, dok se osobe koje ne prihvate rezultate ove metode upućuju na uzimanje uzoraka krvi i urina 
za laboratorijsku analizu.  

3. UTVRĐIVANJE ALKOHOLA NA OSNOVU ANALIZE KRVI I URINA  

3.1. Uzimanje uzoraka za analizu 

Precizno utvrđivanje alkohola u organizmu vrši se analizom uzoraka krvi i urina, a pravilno uzimanje uzoraka 
veoma je značajno za dobijanje tačnog rezultata, zbog čega tom postupku treba posvetiti odgovarajuću 
pažnju. Uzimanje uzoraka krvi i urina vrši se isključivo u zdravstvenim ustanovama od strane ovlaštenih 
zdravstvenih radnika, upotrebom kompleta pribora i ambalaže, predviđenog za tu namjenu. Uzima se 
venska krv, pomoću sterilnog jednokratnog pribora, pri čemu se za dezinfekciju kože prije vađenja krvi ne 
smije koristiti alkohol, eter ili jodna tinktura. Preporučuje se da se dezinfekcija kože vrši vatom natopljenom 
odgovarajućim antiseptičkim rastvorom (1 % sublimat; 0,1 % asepsol ili fiziološki rastvor). Krv se uzima u 
sterilnu staklenu bočicu ili epruvetu sa antikoagulansom (natrijum fluorid, natrijum citrat ili heparin). 
Neophodno je da bočica bude hermetički zatvorena, na način da se ne može neovlašteno otvarati do 
dopremanja u laboratoriju, te da se odgovarajućom ambalažom zaštiti radi bezbjednog transporta. Urin se 
uzima u plastičnu ili staklenu epruvetu sa čepom. Postoje i namjenske posude za urin sa indikatorom za 
temperaturu, što omogućuje prepoznavanje eventualno falsifikovanog urina.  

Preporučuje se uzimanje po 5 ml krvi i urina, što je dovoljna količina da se izvrši potreban broj analiza, kao i 
da ostane dovoljna količina uzoraka ukoliko se ukaže potreba za naknadnim analizama. 

Uzorke je neophodno pravilno obilježiti i uz iste priložiti popunjen Zapisniku o uzimanju krvi radi utvrđivanja 
stepena alkoholisanosti (namjenski formular u kojem je obavezno popuniti sve rubrike). 

Uzorci krvi i urina čuvaju se na temperaturi +4 °C, kako ne bi došlo do neželjenih promjena, posebno u 
pogledu sadržaja eventualno prisutnog alkohola. Naime, eksperimentalni podaci pokazali su da na 
ambijentalnoj temperaturi nivo alkohola u krvi opada sa vremenom, što može biti posljedica oksidacije 
etanola do acetaldehida uz pomoć kiseonika iz oksihemoglobina prisutnog u krvi ili isparavanja u predjelu 
čepa. Na temperaturi +4 °C krv se stabilizuje za vremenski period do šest mjeseci, koliko se uzorci čuvaju u 
laboratoriji i nakon analize. 
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Analizom urina procjenjuje se da li je alkohol u organizmu u fazi apsorpcije ili eliminacije, što je podatak 
značajan za retrogradni preračun koncentracije alkohola na vrijeme događaja, a na osnovu koncentracije 
alkohola u krvi dobijene analizom i vremenske razlike od događaja do uzimanja krvi. 

Preciznija informacija o procesu apsorpcije ili eliminacije alkohola u organizmu dobila bi se uzimanjem dva 
uzorka krvi u razmaku 0.5 – 1.0 h, a na osnovu analize ta dva uzorka krvi mogla bi se provjeriti i izjava nekih 
ispitanika o konzumiranju alkohola nakon događaja, a prije uzimanja krvi tzv. „konjak alibi“. 

3.2. Metode i tehnike analize alkohola 

Danas se za analizu alkohola u uzorcima krvi i urina uglavnom primjenju ADH enzimska metoda i metoda 
gasne hromatografije. 

ADH (alkohol dehidrogenaza) metoda, razvijena u 1950.-im godinama (Vitros, Aksim i dr.), je ustvari 
enzimska oksidacija zasnovana na reakciji: 

 

 

 

 
 

Ovom metodom, koncentracija alkohola određuje se spektrofotometrijski, mjerenjem porasta koncentracije 
NADH tj. apsorpcije u UV oblasti na 340 nm. Ova vrsta analize koristi se u kliničkim laboratorijama i 
ograničena je na mjerenje isključivo etanola, čime je njena primjena ograničena. 

Pojavom analitičke tehnike gasne hromatografije (GC) analiza alkohola u krvi i urinu napredovala je, kako u 
pogledu tačnosti, preciznosti, osjetljivosti, specifičnosti i selektivnosti, tako i pogledu jednostavnosti i brzine 
izvođenja, što je veoma bitno za forenzičke analize.  

Iako je cijena opreme visoka, ova instrumentalna hromatografska tehnika nezamjenjiva je za razdvajanje i 
analizu komponenti iz smjese, čak i kada se radi o jedinenjima slične hemijske strukture. Dakle, pored 
etanola, čije se prisustvo u uzorcima očekuje, može se jasno identifikovati i eventualno prisutni metil-
alkohol (metanola) i aceton. Metanol može biti prisutan u uzorcima kao posledica konzumiranja 
nekvalitetnih alkoholnih pića, a aceton se može naći u krvi i urinu dijabetičara.  

Rezultati analiza dobijeni primjenom analitičke tehnike gasne hromatografije potpuno su pouzdani i stoga 
prihvaćeni kao dokaz u sudskim postupcima. 

4. REZULTATI I DISKUSIJA 

Podaci o koncentracijama alkohola u krvi, obrađeni u ovom radu, dobijeni su u hemijskoj laboratoriji 
Kriminalističko-tehničkog centra analizom uzoraka krvi primjenom tehnike gasne hromatografije sa 
plameno jonizacionim detektorom tzv. FID (Flame Ionisation Detector). Analiza alkohola u krvi i urinu vrši se 
iz gasne faze, koja se dobije zagrijavanjem serije bočica sa standardima i alikvotima uzoraka od 0,1 ml na 
temperaturi od 70 °C tzv. “headspace” sistem uzorkovanja, kojim se u instrument – gasni hromatograf unosi 
1 ml gasne faze. Kvantitativna analiza etanola u uzorcima rađena je metodom internog standarda (kao 
interni standard korišten je n-propanol). Za hromatografsko razdvajanje komponenti korištena je kapilarna 
kolona polarne stacionarne faze, a kao gas nosač korišten je azot. Radni uslovi metode (temperatura 
injektora, detektora, temperaturni program hromatografske peći i protok gasa nosača) podešeni su tako da 
omoguće kvalitetno razdvajanje, identifikaciju i kvantifikaciju očekivanih komponenti, sa slijedećim 
redoslijedom eluacije: metanol, aceton, etanol, n-propanol. 

U sudskoj praksi često se postavlja pitanje tačnosti utvrđivanja koncentracije alkohola primjenom 
alkometara tj. alkotestiranjem izdahnutog vazduha. Također, često se traži i tumačenje rezultata očitanog 
alkometrom u odnosu na koncentraciju alkohola utvrđenu laboratorijskom analizom krvi. U cilju dobijanja 
odgovora na neka sporna pitanja i dileme, u ovom radu je izvršena obrada rezultata laboratorijskih analiza 
alkohola u krvi ispitanika i rezultata očitanih alkometrima na terenu tj. alkotestiranja izdahnutog vazduha. 

Acetaldehid 
(redukovani koenzim nikotinamid 
adenin dinukleotid - NADH) 

 

Alkohol 
(koenzim nikotinamid adenin 
dinukleotid - NAD) 

  Alkohol dehidrogenaza - ADH 
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Slika 5. Instrumentalna linija (Trace GC Ultra Focus 
GC, sa TriPlus autosemplerom) 

Slika 6. Primjer hromatograma (2,35 ‰ alkohola) 

Kao što je već navedeno, rezultati analiza alkohola u krvi dobijeni su u svakodnevnom radu hemijske 
laboratorije Kriminalističko-tehničkog centra, koja rutinski obavlja ovu vrstu analiza za područje Republike 
Srpske već 21 godinu. Za potrebe ovog rada izdvojeni su rezultati analiza za period od deset godina (2004. – 
2013.), dok su za isti period, podaci o koncentracijama alkohola izmjerenih alkotestiranjem izdahnutog 
vazduha dobijeni sa terena širom Republike Srpske tj. navedeni u Zapisniku o uzimanju krvi radi utvrđivanja 
stepena alkoholisanosti, koji se dostavlja sa uzorcima. 

U periodu 2004. – 2013. godina izvršene su analize uzoraka krvi 14783 ispitanika, od kojih su za njih 1530 (ili 
10,35 %) u zapisnicima navedeni rezultati alkotestiranja izdahnutog vazduha pomoću alkometara (dijagram 
br. 1). Već na prvi pogled nameće se zaključak o nedovoljnoj upotrebi alkometara, što zaslužuje detaljniju 
analizu. Ipak, treba napomenuti da su u obzir uzeti raspoloživi podaci o alkotestiranju. Ako se predpostavi 
da svi rezultati alkotestiranja nisu uneseni u zapisnike, moguće je da je stvarna upotreba alkometara bila 
nešto veća od prikazane.  

 

Grafik 1. Pregled broja izvršenih analiza krvi u lab. i alkotestiranja na terenu u periodu 2004. - 2013.god. 

Procenat upotrebe alkometara kreće se od 3 % (u 2005. godini) do 22,3 % (u 2013. godini). Iako se procenat 
oko 20 % alkotestiranih, od ukupnog broja ispitanika kojima je utvrđivano prisustvo alkohola, smatra 
nedovoljnom upotrebom alkotesta, ipak je pozitivno to što upotreba alkometara ima tendenciju porasta iz 
godine u godinu. Ukoliko se taj trend nastavi, može se očekivati da upotreba alkometara u budućnosti bude 
na zadovoljavajućem nivou.  

Ako se prati broj ispitanika kojima je uzeta krv na analizu, radi utvrđivanja prisustva alkohola, primjećuje se 
da je taj broj u opadanju u posljednje četiri godine (oko 1200 analiza krvi godišnje), dok je u prethodnim 
godinama (2004. - 2009.) broj ispitanika bio oko 1500 ili više (npr. 1939 ispitanika u 2007. godini). 

Može se predpostaviti da je smanjenje broja ispitanika kojima je uzeta krv za analizu u korelaciji sa 
povećanom upotrebom alkometara, ali i rezultat različitih mjera koje se preduzimaju na području 
bezbjednosti saobraćaja. 

Pregled sa aspekta koncentracije alkohola tj. stanja alkoholisanosti dat je u dijagramu br. 2. Rezultati 
laboratorijskih analiza pokazuju da je 51,7 % ispitanika imalo koncentraciju alkohola u krvi koja odgovara 
trijeznom stanju tj. koncentraciji < 0,30 ‰ etil-alkohola, dok su kod preostalih 48,3 % alkoholisanih 
ispitanika najbrojniji oni sa koncentracijom alkohola od 1,00 do 2,00 ‰, koja odgovara stadijima lako i 
srednje pijanstvo (44 % od alkoholisanih ili 21,3 % od ukupnog broja analiziranih). Nešto manje je ispitanika 
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sa preko 2,00 ‰ - stadiji teškog pijanstva i prepitosti (34,6 % od alkoholisanih ili 16,7 % od ukupno 
analiziranih), dok je najmanje ispitanika sa koncentracijom 0,30 – 1,00 ‰  tzv. pripito stanje (21,3 % od 
alkoholisanih ili 10,3 % ukupno analiziranih).  

Kada se prate stanja alkoholisanosti po godinama, uočava se tendencija smanjenja trijeznih i povećanja 
alkoholisanih ispitanika u poslednjim godinama za oko 10 %. Ta problematika svakako zavrijeđuje detaljnije 
proučavanje, što nije predmet ovog rada. 

 

Grafik 2.  Pregled analiziranih uzoraka krvi prema koncentraciji alkohola tj. stadiju alkoholisanosti 

Kod većine trijeznih ispitanika (89,6 % ili 46 % od ukupnog broja analiziranih) nije utvrđeno prisustvo 
alkohola – rezultat se izražava kao 0,00 ‰, dok je kod samo 10,4 % trijeznih ili 5,4 % od ukupnog broja 
ispitanika utvrđeno prisustvo alkohola u koncentraciji dо 0,30 ‰, što odgovara zakonskoj granici (prema 
Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima BiH koncentracija alkohola izražava se u masenim 
promilima [‰] tj. [g/kg], što predstavlja g alkohola po kg krvi).  

Od 1530 ispitanika, za koje postoje podaci o alkotestiranju pomoću alkometara na terenu, kod 312 nije 
utvrđeno prisustvo alkohola (konc. 0,00 ‰) što je potvrđeno analizom krvi kod 308 uzoraka, 2 uzorka su 
imala konc. 0,01 ‰, dok su se samo 2 uzorka značajnije razlikovala. Od 161 alkotestiranih kod kojih je 
utvrđeno do 0,30 ‰ alkohola, analizom krvi potvrđeno je trijezno stanje kod 158 uzoraka, dok su se samo 3 
razlikovala. Dakle, od ukupno 473 ispitanika koji su prema alkotestu bili u trijeznom stanju, za njih 468 to je 
potvrđeno analizom alkohola u krvi, a samo kod 5 uzoraka (oko 1 %) uočeno je odstupanje. S obzirom na 99 
% slaganja rezultata alkotesta sa rezultatom analize krvi, kod vrijednosti do 0,30 ‰ alkohola, a pogotovo 
kod očitane vrijednosti 0,00 ‰, alkotestiranje pomoću alkometara se može prihvatiti u slučajevima kada 
prisustvo alkohola nije utvrđeno ili kada je utvrđena niska koncentracija. U tim slučajevima nije potrebno 
uzimati uzorke krvi za analizu, osim ako se radi o smrtnoj posljedici ili ako stranka to zahtjeva. 

Kao što je već navedeno, od ukupnog broja analiziranih uzoraka krvi u laboratoriji pokazalo se da je bilo  oko 
50 % trijeznih ispitanika, pa je jasno da bi se većom upotrebom alkometara na terenu mogao smanjiti broj 
skupih laboratorijskih analiza.   

Kada se radi o vrijednostima koncentracije alkohola preko 0,30 ‰ (1057 alkotestiranih ispitanika) uočeno je 
manje slaganje rezultata očitanih alkometrom i dobijenih analizom krvi. Kod samo 239 ispitanika postoji 
prihvatljivo slaganje rezultata (razlika do ± 0,05) koncentracija alkohola očitanih alkometrom i dobijenih 
analizom krvi, što iznosi 22,6 % od broja ispitanika za koje je alkotestom utvrđeno alkoholisano stanje. Ako 
se kao prihvatljivo slaganje rezultata između dvije primjenjene metode uzme razlika do ± 0,10; broj 
ispitanika kod kojih imamo prihvatljivo slaganje rezultata povećava se na 411 ili 38,9 %. 

Međutim, slaganje pozitivnih rezultata tj. utvrđenih koncentracija alkohola dobijenih pomoću ove dvije 
metode ne treba ni očekivati iz više razloga: 

- Same analitičke tehnike značajno se razlikuju: gasnohromatografska analiza koja se vrši u laboratoriji 
predstavlja visokoosjetljivu i preciznu analitičku tehniku, za razliku od alkometar uređaja čiji principi 
rada mogu da se razlikuju između pojedinih modela (npr. mogu biti zasnovani na primcipu hemijske 
ili elektrohemijske redoks reakcije, infracrvene spektrometrije i sl.). 

- Uzorci u kojim se utvrđuje koncentracija alakohola su različiti: kod laboratorijske analize određivanje 
koncentracije alkohola vrši se u uzorcima krvi i urina, dok alkometri mjere koncentraciju alkohola u 
izdahnutom vazduhu, koja se opciono pomoću tzv. faktora konverzije u samom alkometru prevodi u 
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konc. alkohola u krvi, koju vidimo na displeju (ova opcija podešavanja alkometara je uobičajena u 
našoj praksi, vjerovatno zbog propisa koji se odnose na koncentraciju alkohola u krvi). Najčešće se u 
alkometrima koristi faktor konverzije 2100 (navedeno u tehničkim specifikacijama različitih modela 
alkometar uređaja), što bi značilo da je odnos koncentracije alkohola u krvi i izdahnutom vazduhu 
2100:1. Međutim, kao što je ranije navedeno, taj odnos nije konstantan i može se kretati između 
1900 i 3000, što zavisi od raznih faktora. Kao prosječan odnos koncentracije alkohola u venskoj krvi i 
alveolarnom vazduhu može se smatrati 2300:1, ali se u alkometre obično unosi faktor konverzije 
2100 koji je povoljniji za ispitanike. Sama činjenica da je odnos koncentracije alkohola u krvi i 
izdahnutom vazduhu relativan, čini relativnim i rezultat koncentracije alkohola u krvi indirektno 
očitan alkometrom, što nije slučaj sa laboratorijskom analizom gdje se utvrđivanje koncentracije 
alkohola vrši direktno u uzorku  krvi.  

- Rezultati koncentracije alkohola očitani alkometrom i dobijeni analizom krvi u laboratoriji razlikuju se 
i kao posljedica vremenske razlike između alkotestiranja na terenu i uzimanja uzorka krvi za analizu. 
Razumljivo je da su te razlike veće kod većih vremenskih razlika. 

- Vrijednost očitana alkometrom zavisi i od pravilne upotrebe samog uređaja tj. obučenosti  službenika 
da isti primjeni prema priloženom uputstvu. Podaci o alkotestiranju obrađeni u ovom radu potiču iz 
perioda od deset godina, u kojem su na terenu u primjeni bile različite generacije, a time i različiti 
modeli alkometar aparata, što također treba uzeti u obzir. 

Obradom rezultata uočeni su i pojedinačni primjeri ekstremno različitih rezultata koncentracija alkohola 
dobijenih alkometrom i analizom krvi, za koje nema logičnog obijašnjenja. U nekoliko slučajeva alkometrom 
je očitana koncentracija alkohola preko 2,00 ‰, dok je analizom utvrđeno da u uzorku krvi nema prisutnog 
alkohola (rezultat se izražava kao 0,00 ‰). 

Primjer 1.: Alkometrom očitano 3,31 ‰ alkohola, a analizom je utvrđeno da u uzorku krvi nema alkohola 
(0,00 ‰). Vremenska razlika od događaja do uzimanja krvi u konkretnom slučaju bila je 40 minuta, u okviru 
kojeg vremenskog intervala je izvršeno alkotestiranje.  

Za ovako ekstremne razlike rezultata u okviru kratkog vremenskog intervala, nema logičnog obijašnjenja, te 
se kao moguć uzrok nameće nepravilna upotreba alkometra.  

Primjer 2.: Alkometrom očitano 0,00 ‰, a analizom uzorka krvi utvrđena je koncentracija alkohola 1,12 ‰. 
Vremenska razlika od događaja do uzimanja krvi bila je 30 minuta. Jedina stvarna mogućnost za ovakvu 
razliku rezultata jeste situacija u kojoj je ispitanik mogao konzumirati alkoholno piće u periodu poslije 
alkotestiranja, a prije uzimanja krvi. S druge strane, nepravilna primjena alkotesta se ni u ovom slučaju ne 
može isključiti.  

Treba naglasiti da su ovakvi slučajevi rijetki, radi se o pojedinačnim slučajevima, ali zavrijeđuju pažnju zbog 
ekstremno različitog tj. suprotnog rezultata dobijenog primjenom dvije metode, te je razumljivo da se u 
sudskim postupcima traži objašnjenje ovakvih situacija. 

Rezimirajući navedeno, jasno je da su rezultati laboratorijske analize krvi pouzdaniji, već samom činjenicom 
da su dobijeni direktno iz uzorka krvi (a ne indirektno preko izdahnutog vazduha). Analitičke tehnike koje se 
primjenjuju u laboratoriji su selektivnije, osjetljivije i preciznije od alkometara. U laboratoriji analizu vrši 
stručno osoblje, dok terensko alkotestiranje provode policijski službenici koji su prošli obuku za primjenu 
alkometara. U tom smislu, pozitivan rezultat alkotestiranja tj. koncentracija alkohola očitana alkometrom 
smatra se preliminarnom, dok se stvarna koncentracija alkohola u organizmu utvrđuje laboratorijskom 
analizom krvi i urina. 

5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE 

Pokazalo se da se kod niskih koncentracija (do 0,30 ‰), vrijednosti očitane alkometrom slažu sa 
vrijednostima analize krvi, te se u tim slučajevima rezultati alkotestiranja pomoću alkometara mogu 
prihvatiti i nije potrebno uzimati krvi za analizu, osim u slučajevima smrtne posljedice ili na zahtjev stranke. 

Od ukupnog broja ispitanika kojima je uzeta krv za analizu oko 50 % ih je bilo u trijeznom stanju, od kojih 
skoro 90 % nije imalo alkohola (konc. se izražava kao 0,00 ‰). Većom primjenom alkometara na terenu 
mogao bi se smanjiti broj skupih laboratorijskih analiza i tako ostvariti značajne uštede. 
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Pozitivni rezultati alkotestiranja, a posebno koncentracije preko 0,30 ‰, smatraju se preliminarnim i mogu 
se prihvatiti uslovno, kod lakših prekršaja i ako se ispitanik ne protivi. Inače, za precizno utvrđivanje 
koncentracije alkohola potrebno je, nakon alkotestiranja, uzeti uzorke krvi i urina za laboratorijsku analizu. 

Potpuno slaganje rezultata dobijenih analizom krvi sa rezultatima očitanim alkometrom ne treba očekivati iz 
razumljivih razloga: različite vrste uzoraka koji se ispituju (venska krv i alveolarni vazduh) u kojima odnos 
alkohola nije konstantan, metode laboratorijskog ispitivanja i alkotestiranja alkometrom bazirane su na 
različitim mehanizmima, postojanje vremenske razlike između alkotestiranja i uzimanja krvi za analizu, kao i 
pravilna primjena alkometara. 
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ПОНАШАЊЕ ПЈЕШАКА ПРИЈЕ И НАКОН ПОСТАВЉАЊА БРОЈАЧКОГ 
ДИСПЛЕЈА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА У ЦЕНТРУ ГРАДА БАЊАЛУКА 

PEDESTRIAN BEHAVIOR BEFORE AND AFTER COUNTDOWN DISPLAY - A 
CASE STUDY BANJALUKA 

 Бојан Марић1, Славко Давидовић2 и Милан Тешић3 

Резиме– Традиционални приступ безбједности саобраћаја све више се замјењује новим „хуманијим“ приступом, 
који подразумјева праћење индикатора безбједности саобраћаја (ИБС). Један од основних индикатора везаних 
за рањиве учеснике у саобраћају, у овом случају пјешаке је прелазак коловоза током црвеног свјетла на 
семафору. Генерално, да би се повећала безбједност пјешака потребно је њихово понашање прилагодити 
саобраћајној инфраструктури и обрнуто. Сходно томе у овом раду је истраживан утицај бројачког дисплеја за 
пјешаке на њихово понашање приликом преласка 4-трачног коловоза у центру града Бањалука. Резутати рада су 
допринос сагледавању ефекта утицаја бројачког дисплеја на понашање пјешака. У раду су дати резултати прије и 
послије постављања бројачког дисплеја на обиљеженом пјешачком прелазу (прелазак пјешака на црвеno, u 
zavisnosti od starosnog doba, tokom različitih intervala trajanja crvenog svjetla za pješake). 

Кључне ријечи – пјешак, семафор, бројачки дисплеј за пјешаке, понашање пјешака. 

1. УВОД 

Безбједност пјешака представља један од значајнијих проблема безбједности саобраћаја у времену у 
којем живимо. Ова категорија учесника у саобраћају је изузетно рањива. Пјешаци учествују у 
значајном броју саобраћајних незгода. Према CARE (Community Road Accident Database, 2010), 
пјешаци учествују са око 21% смртног страдања у укупном броју смртно страдалих у саобраћајним 
незгодама, а у урбаним срединама учешће смртно страдалих пјешака у саобраћајним незгодама је 
знатно веће и креће се око 36%. Са друге стране, ове незгоде имају већу тежину од осталих типова 
незгода. Стога је неопходно радити на унапређењу безбједности пјешака приликом преласка 
коловоза. У том смислу, потребно је прилагођавати инфраструктуру пјешацима и пјешаке 
прилагођавати инфраструктури.  

Непрописно и небезбједно понашање пјешака на семафорисаним обиљеженим пјешачким 
прелазима је често и представља једну од најчешћих околности саобраћајних незгода са пјешацима. 
У сврху побољшања понашања пјешака на обиљежаним пјешачким прелазима и унапређењу њихове 
безбједности, све чешће се користе бројачки дисплеји за пјешаке као допуна традиционалним 
семафорима. Њихова основна улога је да пруже пјешацима више информација о преосталом 
времену трајања црвеног свјетла, тј. да прикажу преостало вријеме до почетка фазе за њихов 
безбједан прелазак преко коловоза. Основни циљ је да се смањи број прелазака пјешака на црвено 
свјетло, повећавајући тако њихову безбједност на виши ниво, као и сам проток саобраћаја (Марић, 
2012). Циљ овог рада је био да се утврди проценат прекршилаца приликом преласка коловоза на 
семафоризованом обиљеженом пјешачком прелазу у ужем центру града, као и њихово понашање 
приликом преласка након постављања бројачког дисплеја за пјешаке (истраживање прије и касније). 

                                                           
1 Саобраћајни Факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, bojomaric@yahoo.com , Војводе Мишића 
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3 Aгенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Змај Јове Јовановића 18, 78000 Бања Лука, Р. Српска 

(БИХ), m.tesic@absrs.org  
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

Истраживање је спроведено у ужем центру града Бањалука. Сниман је семафоризовани обиљежени 
пјешачки прелаз (ОПП) у улици Краља Петра I Карађорђевића код робне куће „Боска“. Укупно трајање 
једног циклуса рада семафора је 107с, с тим да су дужине трајања појединачних сигнала биле: зелено 
свјетло за пјешаке (10с), жуто свјетло за пјешаке (8с) и црвено свјетло за пјешаке (89с)   Видео камера 
је била скривена, тј. постављена тако да ни на који начин није имала утицај на посматрани узорак 
(пјешаке који су прелазили коловоз на посматраном ОПП). Снимање је вршено један дан (17.7.2013) 
без бројачког дисплеја (у периоду од 9:00 до 10:00 часова пријеподне и у периоду од 16:00 до 17:00 
часова послијеподне) и један дан (21.3.2014) са постављеним бројачким дисплејом за пјешаке 
(такође у пријеподневном и послијеподневном термину). Временски услови су били релативно 
слични, тј. и један и други дан када је вршено снимање били су сунчани и ведри. Укупан посматрани 
узорак на прелазу прије постављања бројачког дисплеја (БД), (пристигли пјешаци на ОПП током 
црвеног свјетла за пјешаке) износио је 581, а након постављања БД број пристиглих пјешака износио 
је 547. Снимљени видео материјал касније је пренесен на рачунар, гдје се приступило пажљивом 
прегледавању истог и скидању значајних обиљежја за рад у посебне претходно припремљене табеле 
у excel-у. Прикупљени подаци даље су статистички обрађени и у овом раду су приказани 
најзначајнији дијаграми.   

3. РЕЗУЛТАТИ 

Анализом укупног броја прекршилаца на ОПП прије и послије (слика 1.), добијено је да је укупан број 
прекршилаца мањи након(16,3%), него прије постављања БД (23,3%). Притом знатно мањи је и број 
пјешака који пристигну током жутог свјетла за пјешаке и одлуче се за прелазак у случају када је 
инсталиран бројачки дисплеј (64,2%), него када то није случај (70,7%). 

 

Слика 1. Преласци пјешака током жутог/црвеног у односу на укупан број пристиглих пјешака 
током жутог/црвеног свјетла 

Када се посматра старосна структура прекршилаца бројачки дисплеј нема исти утицај на различите 
старосне категорије пјешака (слика 2.). 

 

Слика 2. Старосна структура прекршилаца (током жутог и црвеног свјетла) 
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У раду је анализирана и расподјела прекршаја током трајања жутог и црвеног свјетла за пјешаке, тј. 
истраживано је да ли БД има исти утицај током свих интервала трајања жутог и црвеног свјетла за 
пјешаке (оба сигнала су подијељена на одређени број интервала), (слика 3.).  

Слика 3. Расподјела прекршаја током жутог и црвеног свјетла за пјешаке 

4. ДИСКУСИЈА 

Добијени резултати показали су да укупно гледано (сви посматрани пјешаци) присуство бројачког 
дисплеја за пјешаке има позитиван утицај, тј. смањује укупан број прекршилаца (прелазак на црвено 
свјетло за пјешаке), (Липовац et al, 2013), али и оних који су свој прелазак започели током жутог 
свјетла за пјешаке, иако овај сигнал служи само за завршетак преласка оних пјешака који су се у 
тренутку његова појаве затекли на коловозу. Ово је значајна чињеница јер одређени број пјешака 
који су кренули током жутог свјетла за пјешаке, затекне на коловозу појава црвеног свјетла за 
пјешаке.   

Када се погледа старосна структура прекршилаца прије и након постављања дисплеја са бројачем, 
евидентно је да присуство дисплеја са бројачем има позитиван утицај на пјешаке старости преко 40 
година. За разлику од њих пјешаци између 12 и 40 година склонији су чињењу прекршаја, тј. 
недозвољеним преласцима након постављања дисплеја са бројачем. Овај резултат је у складу са 
досадашњим научним истраживањима о утицају бројачког дисплеја на понашање одређених 
старосних категорија приликом преласка коловоза ( Липовац, (2013); King et al. (2009); Ying and Keping, 
(2011)).  

Посматрањем и анализом прелазака током трајања жутог и црвеног свјетла за пјешаке уочава се да 
се пјешаци чешће одлучују на неправилан прелазак током прве 4 секунде и последње 4 секунде 
трајања жутог/црвеног свјетла након постављања дисплеја са бројачем. Ово се може објаснити на 
начин да када пјешаци стигну на пјешачки прелаз, виде да је вријеме тек почело да тече/или у 
другомс случају је на крају интервала црвеног када има још неколико секунди до његовог истека, у 
тим тренуцима возила још стоје и пјешаци се лакше одлучују на недозвољен прелазак, него када на 
прелазу није постављен дисплеј са бројачем. У случају када нема дисплеја са бројачем они немају 
информацију о томе када, тј. да ли се тек упалило црвено или колико још има до појаве зеленог 
свјетла за пјешаке. У том случају (почетном и последњем интервалу жутог/црвеног за пјешаке) они се 
ипак у већем проценту одлучују да сачекају појаву зеленог свјетла за пјешаке. 

У средишњем периоду трајања црвеног свјетла за пјешаке (од 74с до 23с) не постоји разлика у броју 
прекршилаца у зависности од присуства бројачког дисплеја. Разлог томе је велики проток возила и 
мали интервал слеђења у тим тренуцима, тако да је мало вјероватно могуће да пјешак без великог 
ризика пређе коловоз. 
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У периодима од 89с до 74с и од 23с до 4с примјетан је значајан позитиван ефекат бројачког дисплеја 
на пјешаке (мањи број прекршилаца). Ово су интересантни периоди у којима се пјешаци нађу у 
ситуацији „ни тамо ни овамо“. За ове периоде можемо рећи да су то оне граничне ситуације када су 
пјешаци довољно близу/али и далеко првом/последњем интервалу црвеног свјетла за пјешаке, у 
којима се они у присуству бројачког дисплеја ипак у већем проценту одлучују за недозвољени 
прелазак. 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Генерално гледано бројачки дисплеји имају позитиван ефекат на понашање пјешака приликом 
преласка коловоза, али и различит утицај на поједине старосне категорије пјешака. Присуство 
бројачког дисплеја нема позитиван утицај на пјешаке старости између 12 и 40 година. 

Бројачки дисплеј има различит утицај на пјешаке, током трајања жутог и црвеног свјетла за пјешаке. У 
почетном/крајњем интервалу жутог/црвеног свјетла бројачки дисплеј повећава број прекршилаца. 
Насупрот томе у осталим интервалима који се „наслањају“ на почтни и крајњи, бројачки дисплеј 
смањује број прекршилаца.  

Резултати овог рада представљају потврду одређених досадашњих свјетских искустава о утицају 
бројачког диплеја на понашање пјешака, али и допринос сагледавању њиховог утицаја на пјешаке у 
нашим условима. Истраживање би у будућности требало проширити, тј. повећати број посматраних 
пјешачких прелаза (за различите типове, услове...), повећати узорак пјешака, а све са циљем стицања 
што јасније слике о прихватању бројачких досплеја од стране пјешака на подручју Републике Српске 
(БИХ). 
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УТИЦАЈ ПРАВИЛНОГ ДЕФИНИСАЊА ТЕСТОВНИХ ПИТАЊА НА 
САОБРАЋАЈНО ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ ВОЗАЧА 

INFLUENCE OF PROPER DEFINING THE TEST QUESTIONS ON YOUNG 
DRIVERS TRAFFIC EDUCATION  

Дражан Еркић1, Жељко Бошњак2, Бојан Стевановић3 и Горан Милошевић4 

Резиме: Познавајући чињеницу да је обука кандидата за возаче дјелатност од виталног интереса за сваку државу 
и друштво, као и чињеницу да се кандидати за вријеме обуке у ауто – школама уче како да преживе на путевима, 
од велике је важности да тестовна питања на основу којих се врши теоретска провјера знања кандидата за 
возаче буду дефинисана на јасан, прецизан, недвосмислен начин и у складу са правилима струке. У раду је 
извршена стручна анализа тестовних питања која се користе у БиХ, на основу чега су уочене одређене 
могућности за њихово побољшање а што је предочену у виду предлога и сугестија. Имајући у виду тешко стање у 
коме се налазе путеви, возила и путна околина, једини фактор на кога је могуће брзо и ефикасно дјеловати јесте 
човјек. Разлог оваквог става јесте чињеница да човјек може правилним понашањем у саобраћају „апсорбовати 
ризик“ услед недостатака других фактора, стога његовом образовању у саобраћају треба посветити посебну 
пажњу.  

Кључне ријечи: Тестовна питања, обука кандидата, безбједност саобраћаја. 

1. УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ 

Посљедице саобраћајних незгода постале су огроман здравствени, социјални и економски проблем 
савременог свијета. Од посљедица саобраћаја, данас човјечанство трпи велике губитке, посебно у 
развијеним земљама гдје се догађа велики број саобраћајних незгода. Подаци су алармантни и 
изузетно значајни за земље гдје то представља 4% свих умрлих, односно 50% умрлих старосне групе 
од 15÷24 године старости. О каквим посљедицама је ријеч говори податак да је за десет година тј. од 
1996. год. до 2006. год. у САД погинуло 1 890 000 људи у саобраћајним незгодама на путевима, а у 
свим ратовима које су САД водиле за 205 година погинуло је 615 000 војника. Са друге стране САД су 
на првом мјесту у свијету по нивоу безбједности у саобраћају5. 

За безбједно учешће у саобраћају неопходан је одређени минимум знања, а прије свега одређени 
минимум познавања саобраћајних прописа. Ово знање потребно је да посједује учесник у саобраћају 
за све вријеме док посједује возачку дозволу, односно док учествује у саобраћају. 

Како од возача моторних возила највише зависи безбједност саобраћаја, неопходно је утврдити обим 
и структуру знања потребних како за њихово укључивање у саобраћај, тако и за касније безбједно 
учествовање у саобраћају.  

У вези са овим поставља се већи број питања на која би требало дати одговор: Прво, који је то обим и 
која знања из области безбједности су неопходна за безбједно учешће у саобраћају? Друго, да ли су 
тестовна питања на основу којих се врши теоријска провјера знања кандидата за возаче формулисана 
на јасан, прецизан, и недвосмислен начин, као и то, да ли су тестовна питања постављена у складу са 
Законом и важећим правилницима који регулишу дату област? Уколико теоријски дио возачког 
испита то не обезбјеђује значи да возачку дозволу, као и право да самостално управља возилом, 
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5 Д. Пешић, Побољшање возача у функцији безбједности саобраћаја, Београд, 2006. год. 
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стичу лица чије ће присуство представљати повећан ризик у саобраћају. Треће, да ли ће они 
кандидати за возаче, који су успијешно положили теоријски дио испита, доследном примјеном онога 
што су науличи и онога што се тражило од њих, бити безбједни у саобраћају? 

У овом раду ће бити изнијети одређени предлози за побољшање квалитета теоријског 
оспособљавања кандидата за возаче кроз давање одређених приједлога за побољшање тестовних 
питања која се користе приликом полагања теоријског дијела возачког испита. 

2. КОМЕНТАРИ ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА САОБРАЋАЈНИХ 
ПРОПИСА 

Имајући у виду да је познавање саобраћајних прописа потребно возачима приликом свакодневног 
учествовања у саобраћају, важно да тестовна питања која се користе приликом полагања теоријског 
дијела возачког испита буду постављена на правилан, јасан и недвосмислен начин. У наредном 
тексту ће бити понуђени одређени предлози о томе како би било корисно формулисати тестовна 
питања и одговоре на њих са циљем да одређене саобраћајне ситуације буду што боље дефинисане. 
Да би се кандидат успјешно припремио за тест провјере знања из познавања саобраћајних прописа 
он мора знати све релевантне информације о правилима одвијања саобраћаја и безбједности на 
путевима а која су заснована на Закону о безбједности саобраћаја, Правилницима и другим пратећим 
законским актима који регулишу дату област. 

 
Питање бр. 2. С обзиром на то да кандидати за возаче, када се припремају за полагање теоретског 
дијела возачког испита, углавном уче она тестовна питања која су јавно доступна на сајту 
Министарства или Завода за образовање одраслих а рјеђе читају сам Закон о безбједности 
саобраћаја, стога је питање број 2 корисно поставити онако како пише у Закону. Ако питамо „Да ли је 
возач мотоцикла дужан носити заштитну кацигу за вријеме вожње на путу?“ то би значило да се 
заштитна кацига може носити и на руци за вријеме вожње на путу, па би и на тај начин задовољили 
све услове постављеног питања, јер и у том случају возач „носи“ заштитну кацигу, а што се у 
претходном периоду и дешавало у пракси. Наиме, може се сматрати да је само произвођач заштитне 
кациге мјеродаван у прописивању начина на који се кацига користи. 

Неопходно је, стога,  ово питање  поставити на следећи начин: „Да ли је возач мотоцикла дужан 
носити заштитну кацигу у складу са упутством произвиђача, за вријеме вожње на путу?“ 

 
Питање бр. 9. Када је у питању пут кочења, постоји оправдано мишљење да понуђени одговор: 
„оптерећење возила“ није тачан. Наиме, ако је возило оптерећено до дозвољене носивости, само 
оптерећење возила не утиче на продужење зауставног пута. Као примјер се наводи случај да рецимо, 
један путнички аутомобил при одређеној брзини треба да има једнак зауставни пут без обзира да ли 
се у њему налази један или четири путника, рачунајући и возача. Као доказ за то наводи се сљедеће: 
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Дужина пута кочења се рачуна:  

𝑆4 =
𝑉1

2

2 ∙ 𝑏
 

Гдје је: 𝑆4 −дужина пута кочења, 𝑉1 −брзина аутомобила на почетку трагова кочења, b – успорење 
аутомобила1 

 
Питање бр. 35. Наведено питање би требало дефинисати на сљедећи начин: „Којим од понуђених 
поступака возач угрожава безбједност саобраћаја?“ при чему би и понуђени тачан одговор: „1) Ако 
возилом управља уморан или болестан;“ треба преформулисати на сљедећи начин: „1) Ако возилом 
управља уморан или болестан у толикој мјери да не може безбједно управљати возилом.“ Наиме, 
може се десити да возач има нпр. камен у жучној кеси, при чему се може сматрати да је возач 
„болестан“ али да наведена болест тешко може утицати на његово безбједно учешће у саобраћају. 

 
Питање бр. 83. Наведено питање је потребно преформулисати на следећи начин: „Пјешак смије 
прећи пут ван обиљеженог пјешачког прелаза ако је он удаљен више од: “Појашњење: претходна 
формулација „Пјешак може...“ је непрецизна, јер пјешак практично може да преће пут на било ком 
мјесту, али се поставља питање да ли он „смије“ да то урадити према Закону и правилима о 
безбједности саобраћаја. 

 
Питање бр. 118. Сама формулација овог питања није довољно добра на основу чега се предлаже да 
се наведено питање формулише на сљедећи начин: „Возач који намјерава, возилом којим управља, 
да изврши радњу скретања удесно, смије започети такву радњу на путу само: “Постоји примједба код 
првог понуђеног тачног одговора која се односи на ријеч „увјерио“ јер је наведена ријеч написана у 
прошлом времену, што значи да је довољно да се возач увјерио у неком тренутку, међутим, пошто се 
саобраћајна ситуација непрекидно мијења, неопходно је да се возач увјери, односно умјесто ријечи 
„увјерио“ потребно је написати „увјери“ а затим је потребно након ријечи „учинити“ додати ријечи 
„безбједно и“ па би на основу свега наведеног понуђени тачан одговор под бројем 1) гласио: „ако се 

                                                           
1 М. Вујанић, Б. Антић, Д. Пешић: „Збирка задатака из безбедности саобраћаја“ Београд 2012. г 
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претходно увјери да то може учинити безбједно и без опасности за друге учеснике у саобраћају или 
имовину;“. 

Такође, код другог понуђеног одговора, који се сматра тачним а који гласи: „2) ако води рачуна о 
правцу и брзини кретања возила“, постоји примједба која се односи на погрешну формулацију 
понуђеног одговора из разлога што је возач дужан у сваком тренутку да води рачуна о правцу и 
брзини кретања возила, па би наведени одговор било могуће преформулисати у: „2) ако је 
прилагодио брзину и начин кретања возила за безбједно извођење радње“. 

 
Питање бр. 124. Текст овог питања је потребно ускладити са Чланом 70. Став 1. Закона о безбједности 
саобраћаја и питање преформулисати у следеће: „На јавном путу ван насеља, у случају потребе 
заустављања или паркирања возила, када за то постоји могућност, возач је дужан, зауставити или 
паркирати возило ван коловоза.“ Дакле, потребно је додати дио текста који гласи: „када за то постоји 
могућност“. Ако би се наведено питање поставило без дијела питања који каже „када за то постоји 
могућност“ онда се возач не би смио зауставити на оном дијелу пута гдје не постоји могућност 
зауставити возило изван коловоза, иако возач можда има потребу да се заустави. 

 
Питање бр. 148. Формулацију овог питања је потребно промијенити на сљедећи начин: „Возачи 
возила која се крећу прелазом пута преко жељезничке пруге у истом нивоу ако свјетла на прелазу не 
раде дужни су прелаз вршити:“ Наиме, преформулација је потребна из разлога што свјетла могу бити 
упаљена а да при томе не свијетле, дакле, за возача је важно да ли свјетла раде а не да ли су 
упаљена. Такође, с обзиром на то да се често као тачан одговор помињу ријечи „са нарочитом 
опрезношћу“ неопходно је прво дефинисати шта значе наведене ријечи, односно шта конкретно 
значи за возача обавеза да изводи одређену радњу у саобраћају „са нарочитом опрезношћу?“ Наиме, 
возач је дужан и без ове наредбе да се понаша и поступа у саобраћају у сваком тренутку „са 
нарочитом опрезношћу.“ Дакле, захтијевање од возача да изводи неку радњу „са нарочитом 
опрезношћу“ не захтијева од њега нити да смањи брзину тако да може да се заустави испред 
препреке, нити да промијени начин кретања, нити да употријеби одговарајући знак упозорења нити 
било шта друго, па стога возач може да каже „ја сам прелазио преко пруге са нарочитом опрезношћу 
и опет ме воз ударио.“ Стога је предлог да се питање бр. 147 које је дато на основу Члана 115. Став 2, 
Закона о безбједности саобраћаја у БиХ замијени са питањем које ће бити постављено на основу 
Члана 113. истог Закона, а које би гласило: „Возач који се возилом приближава прелазу пута преко 
жељезничке пруге у истом нивоу, дужан је: 1) начин кретања и брзину возила подесити тако да 
возило којим управља, у случају потребе, може зауставити прије него што ступи на жељезничку пругу. 
2) начин кретања и брзину возила подесити тако да возило којим управља, у случају потребе, може 
зауставити  у тренутку када уочи наилазеће шинско возило. 3) начин кретања и брзину возила 
подесити тако да возило којим управља, у случају потребе, може зауставити на удаљености од 
најмање двадесет метара прије ступања на жељезничку пругу“. Тачан одговор на ово питање би био 
одговор под бр. 1. Врло је битно да остали понуђени одговори који нису тачни, буду приближно исте 
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дужине у писаном облику, и буду једним дијелом слични односно исти као и тачан одговор, како 
кандидати за возаче не би тачне одговоре учили визуелним путем без посебног удубљивања у 
њихову суштину. Наиме, код појединих питања тачан одговор има нпр. десет ријечи, док нетачни 
одговори имају по три или четири ријечи, па стога кандидат приликом читања питања одмах зна да је 
одговор са највише ријечи тачан, без посебног удубљивања у његово значење и смисао. 

 
Питање бр. 149. Када је ријеч о наведеном питању постоји мишљење да је умјесто овог питања много 
важније да питамо (односно научимо) кандидате за возача који је редослијед радњи које учесници 
незгоде треба да предузму непосредно након настанка саобраћајне незгоде. Наиме, није тако ријетка 
појава тзв. „секундарних незгода“ односно незгода које настају усљед налијетања другог возила на 
возило које је већ претходно учествовало у саобраћајној незгоди, при чему наступају јако тешке 
посљедице.  

Стога је предлог да се направи једно тестовно питање сљедећег садржаја: „Учесник у саобраћајној 
незгоди дужан је у што краћем времену предузети неопходне радње сљедећим редоследом: 1) 
Заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, обуче флуоресцентно прслуче, 
постави сигурносни троугао на безбједном растојању, обавијести полицију и/или службу хитне 
помоћи и предузме друге расположиве мјере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о 
постојању незгоде. 2) Заустави возило, искључи мотор, обуче флуоресцентно прслуче, постави 
сигурносни троугао на безбједном растојању, укључи све показиваче правца, обавијести полицију 
и/или службу хитне помоћи и предузме друге расположиве мјере како би упозорио остале учеснике у 
саобраћају о постојању незгоде“.  

Тачан одговор би био под 1, а врло је важно да возач који је учествовао у незгоди, прије изласка из 
возила укључи све показиваче правца, па тек након тога постави сигурносни троугао, из ралога што се 
нпр. у ноћним условима укључени сви показивачи правца виде и на удаљености већој од 350 метара, 
док се сигурносни троугао види на знатно мањој удаљености. Са друге стране, дању а и ноћу, 
укључени сви показивачи правца јасно говоре другим возачима да је возило заустављено на коловозу 
и да постоји одређен проблем односно опасност, због чега сви други возачи треба да се понашају у 
складу са насталом опасношћу и законским обавезама. 

 
Питање бр. 155. Ово питање јесте написано у складу са 155. ЗОБС-а, али би било корисно у тачном 
одговору додати и ријечи „у складу са својим знањима, способностима и могућностима“ па би 
наведени тачан одговор гласио: „дужно је да укаже помоћ лицима повријеђеним у саобраћајној 
незгоди у складу са својим знањима, способностима и могућностима“. Наиме, познато је да 
нестручно указивање прве помоћи може да направи много већу штету и погорша здравствено стање 
повријеђених лица, па стога није добро законским одредбама „присиљавати“ лица да пружају прву 
помоћ ако немају потребна знања, способности и могућности за то. 
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Питање бр. 186. Само питање потребно је преформулисати на сљедећи начин: „Возач возила који 
уочи знак за претицање дат од стране возила иза себе, не смије?“ Одговор који је означен као тачан 
за ово питање, односно одговор под редним бројем 2, је непрецизно дефинисан јер се каже 
„повећавати брзину кретања возила док се другим возилом врши радња претицања;“ па се може 
оправдано поставити питање „којим другим возилом?“ Наведени одговор би требало прецизније 
дефинисати, на основу чега предлажемо сљедећу дефиницију одговора: „2) повећавати брзину 
кретања возила којим управља док га друго возило претиче“. 

 
Питање бр. 208. Наведено питање јесте написано у складу са чланом 58, став 2. ЗОБС-а, међутим, 
било би корисно када би се ријечи „мора се претицати“ замијениле са ријечима „претиче се“ јер на 
претходни начин ми „приморавамо“ возача да врши претицање иако он то можда не жели или не 
може да изведе у датом тренутку у складу са својим знањем и способностима на безбједан начин, 
односно ми на претнодно описани начин забрањујемо возачу да одустане од претицања. 

3. КОМЕНТАРИ ПИТАЊА ИЗ ДИЈЕЛА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ 

Саобраћајни знаци представљају, са возилом и путем, основни дио саобраћајног система који 
регулише и обезбјеђује сигурну вожњу. Знаци омогућавају ефикасно и рационално коришћење пута и 
дају незамјенљиве, правовремене информације које регулишу понашање свих учесника у саобраћају. 
Налазе се у видном пољу возача (на путу, поред пута или изнад пута) и на посредан начин олакшавају 
сналажење и кретање возила.  

Сматра се да саобраћајни знаци имају значајне функције у свим стадијумима вожње. Према неким 
ауторима, које наводи Риемерсма (1079), постоје три основна али различита нивоа вожње који се 
могу разликовати у односу на начин обраде информације и возачки задатак. На елементарном нивоу 
рад возача се састоји у одржавању правца и контроли брзине. На другом нивоу захтијева се 
маневрисање при скретању, претицању, савлађивања кривина и др., а на трећем нивоу задатак 
укључује стратешке одлуке при избору пута и слијеђење пута на основу знакова. На последњем нивоу 
вожње саобраћајни знаци директно утичу на усмјеравање кретања у одређеним правцима, или пак у 
ограничењу могућих операција на маневарском нивоу. Са друге стране, на елементарном нивоу 
знаци обично ремете аутоматску обраду информација при одржавању правца и константне брзине 
возила, јер додатне информације прекидају механичко понашање1. 

Основна функција саобраћајног знака је да његова порука буде пренијета и схваћена и да дјелује на 
понашање возача. Ова два основна услова којима се постижу жељени циљеви преко саобраћајних 

                                                           
1 Др Станиша Милошевић: „Перцепција саобраћајних знакова“ Београд, 2005. год. 
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знакова, често се не испуњавају, а то су суштински проблеми ефективности саобраћајних знакова, 
који зависе од многих чинилаца. 

 
Питање бр. 9. С обзиром на то да саобраћајни знак И-43 „саобраћајна несрећа“ означава близину 
дијела цесте на којем се догодила саобраћајна незгода, то указује да је наведени саобраћајни знак 
привременог карактера, а на шта указује и основна боја знака (жута), која се разликује од боје 
осталих знакова (бијела), као и то да се наведени знак користи како би се заштитило лице мејста 
саобраћајне незгоде док се не заврши увиђај и мјесто незгоде не очисти од отпалих дијелова и 
предмета са возила. 

На основу свега наведеног постоји мишљење да понуђени тачни одговори нису на правилан начин 
дефинисани из разлога што је возач дужан да вози ауто на путу са највећом могућом пажњом, тако да 
такву пажњу није могуће додатно повећати, а са друге стране, возач не може пружати прву помоћ ако 
нема повријеђених лица, или ако пружање такве помоћи није потребно, па стога нема потребе 
захтијевати од возача да пружа прву помоћ чим наиђе на наведени саобраћајни знак. Веома често 
постоје много важније радње које возач треба да предузме приликом наиласка на овај саобраћајни 
знак, али уколико се жели остати при извођењу ових радњи, потребно је наведене тачне одговоре 
дефинисати на сљедећи начин: „1) возач је дужан да се креће таквом брзином и на такав начи да 
може безбједно да се заустави испред наведеног знака или да поступи по наредби лица које 
обезбјеђује мјесто незгоде, 2) уколико је потребно, возач је дужан пружити помоћ повријеђеним 
лицима у складу са својим знањем, вјештином и могућностима.“  

 
Питање бр. 11. Надлежно државно предузеће за путеве је дужно одржавати путеве на такав начин да 
се не ствара поледица на путу. Понуђени тачни одговори на наведено питање, нису дефинисани на 
довољно прецизан начин јер указују на то да је возач дужан да смањи брзину кретања и повећа 
пажњу, као и да предвиди могућност наиласка на поледицу на коловозу. Наиме, нигдје у ЗОБС-у, нити 
у Правилницима се не каже да је возач дужан да смањи брзину кретања возила и да повећа пажњу 
приликом наиласка на знак („И-4 поледица“), нити се каже да је возач дужан да „предвиди“ 
могућност наиласка на поледицу. Наиме, овдје је посебно важан дио који захтијева од возача да: „2) 
предвиди могућност наиласка на поледицу на коловозу“.  

Наиме, возач може да предвиди шта год хоће, па чак и то да му на пут испред њега, за вријеме 
вожње, падне крило од авиона који у том тренутку лети изнад њега, али се поставља питање да ли 
возач „има разлога“ да тако нешто предвиди односно очекује. Уколико желимо да задржимо дате 
одговоре, потребно је да их дефинишемо на сљедећи начин: „1) кретати се безбједном брзином, уз 
држање безбједног одстојања и растојања од других учесника у саобраћају и путних објеката“ (овдје 
је речено безбједном брзином јер она зависи од стања пута, исправности возила, психофизичког 
стања возача, временских и других утицајних фактора те ће сваки возач процијенити којом брзином 
да се креће у датим околноситма). „2) избјегавати нагле промјене начина вожње осим у случају 
непосредне опасности“. 
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Питање бр. 46. Наведени знак И-14 „нераван коловоз“ спада у знакове опасности, и он нам указује на 
одређену опасност која пријети на дионици пута којом се крећемо, па уколико прилагодимо брзину и 
начин кретања возила најављеној опасности, до штетних посљедица услед кретања возила неће ни 
доћи. Наведени знак не спада у знакове изричитих наредби да би возачи морали стриктно да се 
придржавају одређених наредби изражених знаком. Уколико би ријеч „поштовати“ изједначили са 
ријечју „стриктно придржавати“ тада би ријеч „поштовати“ била превише изричита или императивна 
за знакове опасности, јер приликом наиласка на знак опасности возач нема обавезу да се конкретно 
нечега придржава или не придржава него треба да се креће на такав начин да може безбједно да 
савлада одређену дионицу пута у случају да наступи опасност која је предивђена саобраћајним 
знаком. Стога би питање „Шта може имати за посљедицу непоштовање овог знака?“ требало 
преформулисати, из разлога што је непрецизно а има у себи и ријеч „непоштовање“ која не би била 
примјерена знаку опасности. Наведено питање би се могло поставити на сљедећи начин: „Какву 
опасност има разлога да очекује возач након наиласка поред наведеног саобраћајног знака?“ а као 
одговори би се могли понудити: „1) наилазак на узастопне избочине и улегнућа на коловозу“ и други 
понуђени тачан одговор би могао да гласи: „2) смањену стабилност и управљивост возила услед 
неравнина на коловозу“. 

 
Питање бр. 70. Одговоре на наведено питање би било корисно једним дијелом измијенити и 
предефинисати. Први тачан одговор би било корисно замијенити сходно Члану 67. Став 1. тачка 2 
ЗОБС-а, и дефинисати на следећи начин: „2) употријебити звучни знак упозорења ако се поред 
коловоза налазе дјеца која не обраћају пажњу на кретање возила“, а други понуђени одговор би 
било корисно дефинисати на сљедећи начин: „3) кретати се возилом таквом брзином да може, у 
случају потребе, на безбједан начин зауставити возило“. 

4. КОМЕНТАРИ ПИТАЊА ИЗ ДИЈЕЛА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
РАСКРСНИЦЕ 

Према Закону о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ „раскрсница је површина на којој се 
укрштају или спајају два или више путева, као и шира саобраћајна површина која настаје укрштањем, 
односно спајањем путева“. 

У функционалном смислу раскрсница представља најсложенији елеменат саобраћајне мреже. То је 
мјесто гдје се пресјецају путање саобраћајних токова различитог усмјерења, гдје поједини токови 
мијењају правац, гдје се одвија низ маневара, доносе и реализују одлуке возача да на један или 
други начин наставе своје кретање, мјесто гдје се најчешће реализују пресјецања пјешачких и токова 
возила. У том смислу раскрсница представља простор повећане концентрације конфликата и 
повећаног ризика од настајања незгода. Раскрсница је, такође, простор на чије коришћење "полажу 
право" различити саобраћајни токови, који то право не могу реализовати истовремено. Управљачки 
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је неопходно регулисати одвијање саобраћајног процеса тако да се сви присутни захтјеви опслуже 
према одређеном критеријуму, а да то не угрози безбједност саобраћаја и буде функционално што 
ефикасније. 

Имајући у виду, да се на раскрсницама догађа велики број саобраћајних незгода, од велике је 
важности да кандидати за возаче науче на правилан начин да пролазе кроз раскрсницу. Стога су у 
наредном тексту дати одређени предлози у циљу појашњења одређених правила која важе на 
раскрсницама које су регулисане помоћу саобраћајних знакова. 

  
Раскрсница бр. 4. У дијелу питања која се односе на раскрснице, у неколико ситуација односно 
раскрсница је изједначен знак „СТОП“ са знаком „обрнут тоугао“ односно изједначен је знак „ИИ-2“ 
са знаком „ИИ-1“. Наиме, наведена два знака немају исто значење а то се може видјети и из 
Првилника о саобраћајној сигнализацији у Члану 29, став 1 и став 2. Када је у питању раскрсница бр. 4, 
мишљење је да је тачан одговор под бројем 2, односно, редосљед проласка возила кроз раскрсницу 
је 3-2-1. Ово мишљење постоји из сљедећег разлога: Возило број 3 се креће путем са правом 
првенства пролаза и то возило има право првенства пролаза у односу на возила 1 и 2, што је 
неспорно. Возило број 1 је дужно да се заустави испред пуне зауставне линије и уступи првенство 
пролаза возилима која се крећу приоритетним путем. Међутим, возило број 2 није дужно да се 
заустави испред раскрснице уколико нема потребе за тим, односно уколико нема потребе да 
заустављањем пропусти возила која се крећу путем са правом првенства пролаза. Ово даље значи да 
возило број 2 може да се креће довољно малом брзином, без заустављања, на начин да таквим 
кретањем може на безбједан начин да пропусти возило број 3 и да након тога, с обзиром да нема 
више возила на главном путу, се укључи на тај пут без заустављања, а што би практично значило да 
може да уђе у раскрсницу прије возила број 1. Уколико би се нпр. десила ситуација да возило број 2, 
крећући се малом брзином без заустављања, на безбједан начин пропусти возило број 3, и након 
тога почне да скреће лијево а након чега се судари са возилом број 1 у раскрсници, мишљења смо да 
се не може рећи да је возило број 2 одузело првенство пролаза возилу број 1, јер је возило број 1 
било дужно да се заустави и пропусти сва друга возила, док возило број 2 није било дужно да се 
заустави већ је било дужно само да пропусти возила која се крећу путем са правом првенства 
пролаза. Наиме, с обзиром на то да возило број 2 није дужно да се заустави прије укључивања на пут 
са правом првенства пролаза уколико на такав начин може безбједно да пропусти возило број 3, па 
би тада возило број 2 могло прије возила број 1 да ступи на пут са правом првенства пролаза, јер 
возило број 1 мора да се заустави, па би и на тај начин возило број 1 морало да пропусти возило број 
2, јер је прије њега ступило односно имало право да ступи на пут са правом првенства пролаза. 
Дакле, мишљења смо да би тачан одговор на ово питање био понуђени одговор под бројем 2, а не 
одговор под бројем 1, као што је то понуђено у тестовима, односно редосљед проласка возила на 
овој раскрсници је 3-2-1. 
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Раскрсница бр. 67. Раскрсница под бројем 67 је врло специфична из неколико разлога, па је потребно 
понуђени тачан одговор под бројем 1 на одређени начин преформулисати. Специфичност 
раскрснице се огледа у сљедећем: ако погледамо приказану раскрсницу можемо видјети да се на 
споредном путу са десне стране не види никакав саобраћајни знак који би обавијестио возаче који се 
крећу тим споредним путем да наилазе на пут са правом првенства пролаза и да су дужни да уступе 
првенство пролаза возилима на приоретном путу. Стога, за возача који се креће споредним путем 
важи правило десне стране, односно, возач који долази са споредног пута може да примијени 
правило десне стране и да каже како он долази са десне стране возилу које се креће приоритетним 
путем и на основу тога има предност у односу на то возило. Међутим, возило на приоритетном путу 
зна да се креће путем са правом првенства пролаза и да на основу тога није дужно да пропусти 
возило које му долази са споредног пута. Уколико би дошло до судара ова два возила у наведеној 
раскрсници тада би се могло рећи да није крив ни возач који се креће приоритеним путем јер није 
дужан да пропусти возило са споредног пута, а са дурге стране није крив ни возач са споредног пута 
јер му нико саобраћајним знаком није рекао да је пут којим се он креће споредни, а такође нема ни 
знака „СТОП“ па стога за њега важи правило десне стране, наравно, под условом да су оба пута са 
савременим коловозним застором, односно асвалтом. За овакву незгоду би био крив онај ко је ова 
два возача довео у заблуду, а то би у конкретном случају био управљач пута јер није поставио 
одговарајућу саобраћајну сигнализацију на споредном путу, и још би била крива полиција из разлога 
што редовним обиласком дионице пута није обавијестила управљача пута о непостојању саобрћајног 
знака на споредном путу, али само под условом да саобраћајни знак не постоји дуже вријеме, јер 
уколико би нпр. у току ноћи неко скинуо знак а незгода се догоди ујутро, тада полиција не би била 
крива јер није могла тако брзо да уочи непостојање знака. Понуђени тачан одговор на наведено 
питање би гласио: „1) извршити безбједан пролазак возилом кроз раскрсницу уз обавезно кретање 
право“. 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Систем обуке је од великог значаја за стање безбједности саобраћаја у једном друштву. Његово 
дјество је изразито превентивног карактера што представља постављање темеља за будућу изградњу 
безбједног система саобраћаја на територији дрзаве. Основни циљ превентивног система обуке је 
стварање возача са потребним знањем и развијеном свијешћу о саобраћају као систему који једино 
правилно може функционисати уколико се посматра из угла безбједности.  

Стога велики утицај на безбједност саобраћаја имају тестовна питања помоћу којих се будући возачи 
припремају за безбједно учешће у саобраћају. Сама тестовна питања морају бити правилно 
формулисана, јасна, недвосмислена, али прије свега морају бити тачна, како би кандидати за возаче 
добили квалитетна и поуздана знања за безбједно учешће у саобраћају. 

Имајући у виду да је побољшање возача једна од основних и најважнијих функција безбједности 
саобраћаја то не би требало да буде само обавеза агенција и одјељења која су надлежна за област 
саобраћајног образовања. То би требала да буде обавеза државе. 
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АНАЛИЗА СУДСКИХ ОДЛУКА ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО УГРОЖАВАЊЕ ЈАВНОГ 
САОБРАЋАЈА 

ANALYSIS OF COURT DECISIONS FOR THE CRIMINAL OFFENCE OF 
ENDANGERING PUBLIC TRAFFIC 

Младен Марић1 и Милан Саламадија2 

Резиме: Саобраћајна кривична дела представљају посебну категорију противправних понашања учесника у 
саобраћају, али и због своје масовности предмет су изузетног занимања како стручњака - теоретичара и науке 
уопште, тако и обичних грађана. С обзиром на специфичност и последице кривичног дела угрожавања јавног 
саобраћаја, у раду ће бити направљен осврт на правно одређење овог дела у нашој земљи, као и на проблеме 
који се сусрећу приликом утврђивања кривице, а све у циљу сагледавања различитих приступа и проналажењу 
одређених решења која ће се моћи имплементирати у пракси. Такође, у раду ће бити извршена анализа судских 
одлука Основног и Окружног суда у Бања Луци, са акцентом на осуђујуће пресуде (затворска, новчана, условна, 
судске опомене и ослобађање од казне), како би се сагледала казнена политика и судска пракса.  

Кључне речи: кривично дело, кривица, пресуда. 

1. УВОД 

За безбедност друмског саобраћаја може се рећи да је акутни проблем друштва. Наиме, 
противправна понашања у области саобраћаја су веома присутна и ни у једној области друштвеног 
живота није тако масовно кршење друштвених норми као што је то случај са друмским саобраћајем. 
Број повређених и смртно страдалих лица у друмском саобраћају је веома висок и зато је потребно 
планирати и предузимати адекватне мере и радње на њиховом спречавању, али исто тако пажњу 
треба посветити и њиховом доказивању и процесуирању. 

Стога, у уводном делу рада, биће најпре речи о правном одређењу кривичног дела угрожавања 
јавног саобраћаја у нашој земљи, као и о проблемима који се сусрећу приликом утврђивања кривице. 
Такође, у раду ће бити извршена анализа судских одлука Основног и Окружног суда у Бања Луци, са 
акцентом на осуђујуће пресуде (затворска, новчана, условна, судске опомене и ослобађање од 
казне). 

Наиме, растући проблем саобраћајних незгода и људских жртава у Републици Српској утицао је на 
избор ове теме. Опредељење за анализу судских одлука за кривично дело угрожавања јавног 
саобраћаја произашло је из чињенице да је реч о најчешћем делу из групе кривичних дела против 
безбедности јавног саобраћаја, али и због саме тежине и последице овог дела. Такође, у вези са овим 
кривичним делом постоји неколико проблема који указују на потребу истраживања која могу донети 
одређена решења.  

Овде се пре свега мисли на  проблеме у погледу извршиоца кривичног дела, објективног услова 
кажњивости и утврђивања кривице. Такође, један од циљева рада је да се сагледа и казнена 
политика судова и судска пракса. Ова и друга питања у вези са кривичним делом угрожавање јавног 
саобраћаја су, такође, значајни проблеми који захтевају научни и стручни одговор. 

                                                           
1 Начелник, Младен Марић, дипл. мастер кривичног права, Центар јавне безбедности, Краља Петра I 

Карађорђевића бр. 5, Бања Лука, Република Српска, m.maric@mup.vladars.net  
2 Инспектор, Милан Саламадија, дипл. правник унутрашњих послова, Служба министра, Трг Републике Српске 
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2. КРИВИЧНО ДЕЛО УГРОЖАВАЊА ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА 

Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја прописано је чланом 410. Кривичног закона Републике 
Српске. У ставу 1. овог члана прописан је основни облик кривичног дела угрожавања јавног 
саобраћаја, а чини га онај учесник у саобраћају на путевима, који се непридржава саобраћајних 
прописа и тиме тако угрози јавни саобраћај да доведе у опасност живот људи или имовину већег 
обима, па услед тога код другога наступи тешка телесна повреда или имовинска штета преко 3.000,00 
КМ, за шта ће сe казнити затвором од шест месеци до пет година.1 

Радња учињења овог кривичног дела одређена је као непридржавање саобраћајних прописа. Због 
таквог одређења радње учињења, кривично дело угрожавања јавног саобраћаја је бланкетног 
карактера, јер кривични закон не одређује облике његовог вршења, већ они произилазе из забрана и 
упутстава које за учеснике у саобраћају на путевима садрже одговарајући саобраћајни прописи.2 

У пракси, радња учињења овог кривичног дела најчешће се састоји у управљању моторним возилом 
недозвољеном или неприлагођеном брзином, управљању возилом под утицајем алкохола или дрога, 
неправилном односно непрописном претицању, непрописном мимоилажењу или заобилажењу, 
недржању одстојања, неправилном скретању, употреба неисправног возила, непрописном поступању 
при употреби светлосних сигнала у саобраћају, погрешном заустављању и паркирању, непоштовању 
права првенства пролаза пешака на пешачком прелазу или у непоштовању права првенства пролаза 
другим учесницима у саобраћају, необраћању пажње на пешака који се налази на коловозу или који 
ступа на коловоз, непрописној вожњи уназад и др.3 

Да би непридржавање саобраћајних прописа представљало радњу учињења овог кривичног дела 
потребно је да је тиме тако угрожен јавни саобраћај, да је доведен у опасност живот људи или 
имовина већег обима.4 Свако непридржавање саобраћајних прописа, односно свако угрожавање 
јавног саобраћаја не представља ово кривично дело. С обзиром на овако одређену последицу дела, 
кривично дело угрожавања јавног саобраћаја је деликт конкретног угрожавања. О конкретној 
опасности за живот људи или имовину већег обима радиће се у случају постојања блиске могућности 
повреде добра које је доведено у опасност, тако да се, по редовном току ствари, повреда тог добра 
може очекивати у сваком тренутку. Угрожавање јавног саобраћаја којима није створена наведена 
конкретна опасност спадају у саобраћајне прекршаје. Иако се у закону говори о довођењу у опасност 
живота људи, последица овог кривичног дела ће бити остварена и у случају када је доведен у 
опасност живот и само једне особе. Међутим, за постојање кривичног дела мора бити угрожен неко 
други. То друго лице може се налазити и у возилу којим је управљао учинилац кривичног дела. Ово 
важи и за угрожавање имовине. Према томе, ово кривично дело не постоји уколико је 
непридржавањем саобраћајних прописа учинилац угрозио властити живот или је оштетио своју 
властиту имовину, нпр. оштетио властито возило.5 

Међутим, за постојање дела из става 1. овог члана није довољно да је услед непридржавања 
саобраћајних прописа од стране учесника у саобраћају тако угрожен јавни саобраћај, да је доведен у 
опасност живот људи или имовина већег обима, него је потребно и да је због тога код другог 
наступила тешка телесна повреда или имовинска штета преко 3.000,00 КМ. Наступање код другога 
тешке телесне повреде или имовинске штете преко 3.000,00 КМ представља објективни услов 
инкриминације. С обзиром на то, овај елеменат законског описа кривичног дела угрожавања јавног 

                                                           
1 Кривични закон Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 49/03,108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 

67/13). 
2 М. Бабић, Кривично право – посебни дио, Бања Лука 2008, стр. 336. 
3 За наведене радње чињења кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја може се рећи да представљају и 

најчешће узроке саобраћајних незгода.  У 2013. години, на подручју Републике Српске, због неприлагођене 
брзине догодила се 2.461 саобраћајна незгода, због непоштовања првенства пролаза 1.087 саобраћајних 
незгода, због недржања одстојања 1.016 саобраћајних незгода, због непрописног мимоилажења 358 
саобраћајних незгода, а због непрописног претицања евидентирано је 215 саобраћајних незгода. Број 
погинулих пешака за наведени период је 41, док је број теже повређених 100, а лакше повређених 256. 

4 Према начелном правном мишљењу усвојеном 30.06.2004. године на седници Кривичног оделења Врховног 
суда Републике Српске, законско обележје „имовина већег обима“ постоји ако вредност имовине прелази 
износ од 30.000,00 КМ. 

5 Коментар Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине, Сарајево 2005, стр. 1220. 
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саобраћаја не мора бити обухваћен виношћу учинитеља.1 Дакле, неће бити остварено ово кривично 
дело ако је наведена имовинска штета наступила искључиво на имовини учинитеља. 

Дело се може учинити само у саобраћају на јавним путевима чиме је његово извршење просторно 
ограничено. Појам пута је одређен саобраћајним прописима. Према Закону о основама безбедности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини под појмом пута се подразумева сваки јавни пут и 
некатегорисани пут на којем се одвија саобраћај.2 С обзиром на законски опис кривичног дела из 
става 1. овог члана, дело се може учинити не само на јавном путу него и на некатегорисаном путу, али 
је неопходно да се ради о путу на којем се врши јавни саобраћај.3 

Учинитељ кривичног дела може бити само учесник у саобраћају. Да ли је лице учесник у саобраћају 
утврђује се у сваком конкретном случају на основу одговарајућих саобраћајних прописа.4 У старијој 
судској пракси било је донекле спорно да ли пешак може бити извршилац овог дела. У том погледу 
нема основа за било какву дилему, јер нема ни једног разлога зашто пешак не би могао бити 
извршилац овог кривичног дела.5 У вези са питањем да ли лице које своје возило да на употребу 
другом лицу које управљајући тим возилом изврши ово кривично дело треба сматрати 
саизвршиоцем у случају да се даје неисправно возило, или се даје лицу без дозволе, такође је без 
основа у старијој судској пракси било мишљење да на то питање треба потврдно одговорити. Наиме, 
ни овде не треба да буде никаквих дилема и не може се ни екстезивним тумачењем појма учесник у 
саобраћају доћи до овог става.6 

Субјективну страну овог кривичног дела чини умишљај. Умишљај постоји када је извршилац био 
свестан да се не придржава саобраћајних прописа и да ће на тај начин довести или да може довести у 
опасност живот људи или имовине већег обима, па хоће или пристаје на наступање такве последице.7 

У ставу 2. овог члана прописан је лакши облик дела, односно нехатно учињење дела из става 1., што 
је и најчешћи облик виности код овог кривичног дела. Наиме, ако је дело из става 1. учињено 
нехатно, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.8 

Такође, у ставу 3. овог члана, законодавац је за дела из става 1. или 2. овог члана, услед којих је 
наступила смрт једног или више лица, прописао да ће се учинилац казнити за дело из става 1. 
затвором од двије до дванаест година, а за дело из става 2. затвором од једне до осам година.9 Ово је 
уједно и тежи облик кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја.10 

2.1. Утврђивање кривице код кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја 

Најспорније питање у вези са кривичним делом угрожавања јавног саобраћаја је кривица учиниоца. У 
кривичноправној литератури и судској пракси не постоји јединствено мишљење о могућим облицима 
кривице код овог кривичног дела. 

Разграничење појединих облика кривице код кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја има 
велики значај јер степен кривице утиче на избор кривичне санкције и одмеравање казне. У погледу 
директног умишљаја у кривичноправној теорији и судској пракси не постоји јединствено мишљење о 
томе да ли је овај облик кривице уопште могућ код кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја. 
Преовладава схватање да је директан умишљај могућ код овог кривичног дела, а постојаће када је 

                                                           
1 Ibid. 
2 Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13). 
3 М. Бабић, Кривично право – општи и посебни дио, Бања Лука 2014, стр. 434. 
4 М. Бабић, И. Марковић, Кривично право – посебни дио, Бања Лука 2007, стр. 333-334. 
5 Види З. Средић, М. Мамић, Практикум 2 – Закони из области безбедности саобраћаја Босне и 

Херцеговине и Републике Српске, Бања Лука 2012, стр. 34-35. 
6 З. Стојановић, О. Петровић, Кривично право – посебни дио, Београд 2006, стр. 270. 
7 М. Бабић, Кривично право – општи и посебни дио, Бања Лука 2008, стр. 337. 
8 Коментар Кривичног закона Републике Српске, Сарајево 2005, стр. 1841. 
9 Ibid. 
10 Лицем погинулим у саобраћајним незгодама сматра се свака особа која је погинула одмах или у року од 30 

дана услед саобраћајне незгоде. 
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учинилац свестан да ће радњом (кршење саобраћајних прописа), проузроковати забрањену 
последицу (конкретна опасност за људе или имовину), и хоће њено наступање.1 

Међутим, могуће је замислити саобраћајну ситуацију у којој учинилац хоће да кршењем саобраћајних 
прописа проузрокује повреду тела или имовине. На пример, возач теретног камиона користи возило 
као средство за лишавање живота или наношење телесне повреде другом лицу (возачу, бициклисти, 
пешаку). У том случају се његово дело не квалификује као угрожавање јавног саобраћаја, већ као 
убиство или телесна повреда. 

Из напред наведеног може се закључити да хтење опасности не значи нужно и хтење повреде, али 
исто тако свест о радњи (кршење саобраћајеих прописа је, по правилу, свесно), не значи нужно и 
хтење конкретне опасности за живот или имовину. Судови често полазе од исправне предпоставке да 
нехатно кршење саобраћајних прописа може да проузрокује само нехатну опасност, па погрешно 
закључују да умишљајно кршење саобраћајних прописа проузрокује увек умишљајну опасност. На 
пример, свест учиниоца да вози брзином већом од дозвољене не значи аутоматски да учинилац 
хоће, односно пристаје на последицу - конкретну опасност за људе или за имовину. Могуће је да у 
односу на последицу дела постоји нехат учиниоца – олако држи да конкретна опасност неће 
наступити или да ће је моћи спречити. Према томе, степен кривице не може се утврђивати само на 
основу психичког односа према радњи, већ се мора узети у обзир и психички однос према последици 
(конкретна опасност).2 

У вези с питањем виности учинитеља кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја велика пажња је 
посвећена проблему разграничења евентуалног умишљаја од свесног нехата. Код оба ова облика 
виности учинитељ је свестан непридржавања саобраћајних прописа и могућности наступања 
забрањене посљедице, а разлика између њих је у погледу вољног елемента виности, тј. у погледу 
тога да ли је учинитељ пристао на такво угрожавање јавног саобраћаја којим ће бити доведен у 
опасност живот људи или имовина већих размера (евентуални умишљај) или је олако држао да таква 
последица неће наступити односно да ће је моћи спречити (свесни нехат). Закључак о томе да ли је у 
конкретном случају учинитељ поступао с евентуалним умишљајем или са свесним нехатом може се 
донети само на основу околности учињења дела.3 Тако је на Саветовању у бившем Савезном 
врховном суду, одржаном још 1961. године, заузет став „ако се утврди да је учинитељ поступао 
безобзирно, обесно, грубо вређајући саобраћајне прописе и правила, очигледно угрожавајући туђе 
животе и имовину и томе слично, мораће се логички закључити да је пристао на наступање конкретне 
опасне ситуације, дакле, да је поступао са евентуалним умишљајем. Ако се пак понашање учинитеља, 
након савесне оцене свих околности случаја, не може квалификовати као безобзирно, већ само као 
неопрезно и недовољно обазриво, биће оправдан закључак о постојању нехатног облика кривње“.4 

На субјективном плану значајно је и питање како процењивати стање алкохолисаности извршиоца. 
Не може се прихватити став једног дела судске праксе који алкохолисаност изједначава са 
умишљајем. Само ако је алкохолисаност праћена кршењем и других саобраћајних прописа у мери и 
на начин да се може доћи до закључка о постојању високог степена безобзирности, може се радити о 
умишљају. С тим у вези битна је и одредба члана 14. став 3. Кривичног закона Републике Српске,5 која 
прописује да је кривично одговоран учинилац кривичног дела који употребом алкохола, дрога или на 
други начин доведе себе у стање у коме није могао схватити значај свог дела или управљати својим 
поступцима, ако је у време довођења у то стање дело било обухваћено његовим умишљајем или је у 
односу на дело код њега постојао нехат, а закон за такво дело предвиђа кривичну одговорност и за 
нехат (самоскривљена неурачунљивост). 

У вези са кривичном одговорношћу за кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, посебан значаја 
има тзв. начело поверења. То начело полази од тога да се учесник у саобраћају може поуздати у то да 

                                                           
1Р. Рисимовић, Утврђивање кривице код кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја, часопис Наука 

безбедност полиција, 2 (2007), Београд 2007, стр. 83-96. 
2 Ibid. 
3 А. Тирић, Кривична дела против сигурности јавног промета, једнакост и сигурност грађана кроз призму 

усаглашености кривичог законодавства у Босни и Херцеговини,  Сарајево 2013, стр. 6. 
4 Види Г. Милановић, Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја из члана 195. Кривичног закона Републике 

Србије, Нови Сад 2004, стр. 97. 
5 Кривични закон Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 49/03,108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 

67/13). 
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ће се други учесници у саобраћају придржавати саобраћајних прописа. Ово начело обезбеђује 
нормално одвијање саобраћаја, али оно не може важити без ограничења, тако да се може говорити о 
начелу ограниченог поверења. Ограничење се састоји у следећем : 1) ако је учеснику у саобраћају 
сасвим јасно да се други учесник непрописно понаша, дужан је преузети све да до саобраћајне 
незгоде не дође, и 2) у односу на одређену категорију лица не може се очекивати да ће се понашати 
у складу са саобраћајним прописима тако да начело поверења у односу на њих не важи (деца, 
инвалиди, старе и немоћне особе). Дакле, у том смислу сваки учесник је у саобраћају дужан рачунати 
на неочекиване и непрописне поступке тих учесника у саобраћају и таквој могућности прилагодити 
своје понашање.1 Међутим, у вези са тим, у судској пракси су заузети одређени ставови. У ситуацији 
кад возач примети непридржавање прописа другог учесника у саобраћају, постоји сагласност у 
судској пракси да своју вожњу мора прилагодити тој околности, иначе чини кривично дело. Возач 
моторног возила мора водити рачуна о томе да ли други учесници крше саобраћајне прописе и да 
томе прилагоди своју вожњу. То се у пракси пре свега односи на пешаке када возач примети њихово 
неправилно прелажење преко коловоза, или неправилно кретање по коловозу. Иначе, оправдан је и 
став судске праксе да нема кривичне одговорности ако је грешка другог уочена, али возач није 
изабрао најбоље решење за избегавање саобраћајне незгоде. У судској пракси је, међутим спорно да 
ли је возач моторног возила дужан да предвиди непрописно понашање другог учесника. Требало би 
узети, полазећи од начела ограничења поверења, да та дужност постоји само онда када је према 
околностима конкретног случаја и искуству очигледно да се може очекивати такво непрописно 
понашање другог учесника. У вези са овим две ситуације су биле присутне и спорне у судској пракси, 
а то су: изненадно прелажење пешака преко коловоза, као и непрописно понашање деце и старији 
лица. Код изненадног прелажења пешака пресудно је да ли је он показао намеру да пређе коловоз. 
Ако јесте, возач би био дужан да предвиди његово непрописно прелажење. 

У погледу деце, инвалида и старијих лица постоји посебно ограничење у погледу начела поверења, 
што значи да њихово неправилно понашање за возача не сме да буде изненађења. Постоји повећана 
обавеза опрезног поступања возача, тако да и онда када ова лица која се налазе поред коловоза не 
показују намеру да пређу коловоз, возач мора пажљивије, него када су у питању други пешаци, да 
процењује могућност њиховог изненадног преласка коловоза. Но, не би требало сасвим отићи у 
крајност па увек, без обзира на понашање ових лица и друге околности конкретног случаја, узимати 
да постоји могућност њиховог изненадног прелажења, а тиме и обавеза прилагођавања вожње, а да 
се то ни из чега у конкретном случају није могло закључити, јер би то отежавало и знатно успоравало 
саобраћај.2 

Уколико се ради о два или више учесника који су непридржавањем саобраћајних прописа остварили 
једно те исто кривично дело угрожавања јавног саобраћаја, кривична одговорност једног учесника не 
искључује кривичну одговорност другог учесника у саобраћају, али може утицати на степен његове 
кривичне одговорности и на одмеравање казне.3 

3. КРИВИЧНО ДЕЛО УГРОЖАВАЊЕ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОСНОВНОГ И ОКРУЖНОГ СУДА У БАЊА ЛУЦИ 

Емпиријско истраживање у овом раду обухватиће приказ статистичких показатеља који се односе на 
судске одлуке за кривично дело „угрожавање јавног саобраћаја“. Подаци прилагођени овом раду су 
званични подаци Основног и Окружног суда у Бања Луци и приказаће се кроз табеле. 

У првом делу емпиријског истраживања приказаће се одлуке Основног суда у Бања Луци за кривично 
дело „угрожавање јавног саобраћаја“ из члана 410. став 1, 2 и 3 Кривичног закона Републике Српске 
за период од јануара 2010. године до 19. августа 2014. године. Подаци који ће се презентовати 
односе се на број кривичних предмата и спроведених кривичних поступака, као и на врсте кривичних 
санкција које су изречене починиоцима наведеног кривичног дела. 

На основу приказаних података (табела 1.) евидентно је да је, у посматраном периоду, највећи број 
кривичних предмета обрађен у 2013. години и првих осам месеци 2014. године. Наиме, највећи број 

                                                           
1 З. Стојановић, О. Петровић, нав. дело, стр. 269. 
2 Ibid. 
3 М. Бабић, Кривично право – општи и посебни дио, Бања Лука 2014, стр. 435. 
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предмета окончан је спровођењем главног претреса, односно 87,09%, а најчешћа пресуда суда је 
била судска такса са учешћем од 53,70%. Са уделом од 20,37% на другом месту је новчана казна, а 
затим са 18,51% следи условна осуда, са 5,55% казна затвора и са 1,85% заштитна мера забране 
управљања моторним возилом. На предходном саслушању решена су три предмета, један је окончан 
судском таксом, а преостала два са новчаном казном. Када је реч о судским одлукама које су 
донешене ван главног претреса три се односе на замену новчане казне казном затвора, а по једна на 
судску одлуку и замену казне затвора новчаном казном. 

Табела 1. Кривично дело угрожавање јавног саобраћаја из члана 410. став 1 

Р.б. Опис 

Година 

Укупно 
2010. 2011. 2012. 2013. 

01.01.-
19.08.2014. 

1. Број предмета 5 1 8 27 21 62 

2. Кривично 5 1 8 27 21 62 

2.1. К- К1 5 1 8 23 17 54 

2.2. Судска такса -  - 7 15 7 29 

2.2. Условна осуда - 1 1 2 6 10 

2.3. 
Забрана управљања 
моторним возилом 

- - - - 1 1 

2.4. Новчана казна 5 - - 6 - 11 

2.4. Затвор - - - - 3 3 

3. К-Кпс2 - - - 1 2 3 

3.1. Новчана казна - - - 1 1 2 

3.2. Судска такса - - - - 1 1 

4. К - Кв3 - - - 3 2 5 

4.1. Судска такса - - - - 1 1 

4.2. 
Замена новчане казне 

казном затвора 
- - - 2 1 3 

4.3. 
Замена казне затвора 

новчаном казном 
- - - 1 - 1 

Анализирајући презентоване податке (табела 2.) уочава се да за кривична дела угрожавања јавног 
саобраћаја из члана 410. став 2, током 2010. године, није било спроведених кривичних поступака. У 
посматраном периоду број кривичних предмета који је обрађен од стране Основног суда у Бања Луци 
за наведено кривично дело је 212. Од укупног броја обрађених предмета на главном претресу је било 
163 предмета или 76,88%. За највећи број предмета са главног претреса изречена је судска такса, што 
је 68,09%, а затим следи условна осуда са уделом од 21,47% и новчана казна са уделом од 9,20%. 
Казна затвора је узречена само у два случаја, што чини 1,22%. Када је реч о предметима предходног 
саслушања може се консатовати да је евидентирано 46 предмета, односно 21,69%, по којима се на 
овакав начин поступало, те да оваквих предмета није било у 2010., 2011. и 2012. години. Највећи број 
предмета предходног саслушања је окончан судском таксом или 45,65%, а затим следи новчана казна 
са 36,95%, условна осуда са 15,21% и казна затвора са 2,17%. Број предмета по којима је одлучивало 
веће ван главног претреса је 2 или 0,94% и за оба случаја је донешена судска одлука у виду судске 
таксе. 

Од укупно 54 предмета (табела 3.), колико их је било у посматраном периоду за кривична дела 
угрожавања јавног саобраћаја из члана 410. став 3, за 46 предмета се водио главни претрес, што чини 
85,18%. На главном претресу највећи број предмета је окончан судском таксом (58,69%), док се на 
другом месту налази казна затвора са учешћем од 26,08%, што није био случај са чланом 410. став 1 и 
чланом 410. став. 2. Затим, са уделом од 10,86% следи условна осуда и 4,34% новчана казна. Када је 
реч о предметима предходног саслушања, који заузимају 7,40%, може се констатовати да су по два 
предмета окончана новчаном казном и судском таксом. За предмете ванпретресног већа може се 
истаћи да је по један предмет окончан заменом новчане казне казном затвора и заменом казне 

                                                           
1Кривични предмети у којима поступа судија појединац или веће кривичног одељења Суда „К“. 
2Предмети претходног саслушања по којима поступа судија за претходно саслушање „Кпс“. 
3Предмети већа које доноси одлуке ван главног претреса (ванпретресно веће) „Кв“. 
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затвора новчаном казном, а за два предмета донешена је одлука о судској такси. Такође, потребно је 
навести да предмета за наведено кривично дело није било у 2011. години. 

У другом делу емпиријског истраживања приказаће се одлуке Окружног суда у Бања Луци за 
кривично дело „угрожавање јавног саобраћаја“ за период од јануара 2009. године до децембра 2013. 
године. Подаци који ће се презентовати односе се наброј пријава, истрага и оптужница за кривично 
дело угрожавање јавног саобраћаја, као и на врсте кривичних санкција које су изречене починиоцима 
наведеног кривичног дела. 

Табела 2. Кривично дело угрожавање јавног саобраћаја из члана 410. став 2 

Р.б. Опис 

Година 

Укупно 
2010. 2011. 2012. 2013. 

01.01.-
19.08.2014. 

1. Број предмета - 5 31 106 70 212 

2. Кривично - 5 31 106 70 212 

2.1. К- К - 5 29 87 43 163 

2.2. Судска такса - - 29 58 25 111 

2.2. Условна осуда - 1 - 21 13 35 

2.3. 
Забрана управљања моторним 

возилом 
- - - - - - 

2.4. Новчана казна - 2 - 8 5 15 

2.4. Затвор - 2 - - - 2 

3. К-Кпс - - - 19 27 46 

3.1. Новчана казна - - - 11 6 17 

3.2. Судска такса - - - 6 15 21 

3.3. Условна осуда - - - 2 5 7 

3.4. Затвор - - - - 1 1 

4. К – Кв - - 2 - - 2 

4.1. Судска такса - - 2 - - 2 

4.2. Замена новчане казне казном затвора - - - - - - 

4.3. Замена казне затвора новчаном казном - - - - - - 

Табела 3. Кривично дело угрожавање јавног саобраћаја из члана 410. став 3 

Р.б. Опис 

Година 

Укупно 
2010. 2011. 2012.  2013. 

01.01.-
19.08.2014. 

1. Број предмета 2 - 17 18 17 54 

2. Кривично 2 - 17 18 17 54 

2.1. К- К 2 - 17 13 14 46 

2.2. Судска такса - - 15 4 8 27 

2.2. Условна осуда - - - 3 2 5 

2.3. 
Забрана управљања моторним 

возилом 
- - - - - - 

2.4. Новчана казна - - - - 2 2 

2.4. Затвор 2 - 2 6 2 12 

3. К-Кпс - - - 2 2 4 

3.1. Новчана казна - - - 2 - 2 

3.2. Судска такса - - - - 2 2 

3.3. Условна осуда - - - - - - 

3.4. Затвор - - - - - - 

4. К - Кв - - - 3 1 4 

4.1. Судска такса - - - 2 - 2 

4.2. Замена новчане казне казном затвора - - - - 1 1 

4.3. 
Замена казне затвора новчаном 

казном 
- - - 1 - 1 
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Анализирајући презентоване податке (табела 4.) може се закључити да је највише пријава 
евидентирано у 2009. години, те да је приметан тренд њиховог опадања. Надаље, посматрајући број 
истрага у рада, у односу на број пријава, евидентно је да велики број пријава није имао обележје 
кривичног дела. Међутим, потребно је нагласити да је у 2012. и 2013. години приметна најмања 
разлика између броја пријава и истрага у раду. Од наведеног броја истрага у раду приметан је и 
известан број наредби о непокретању истраге, где је накнадно утврђено да не постоји основ за 
покретање исте. Исто тако потребно је истаћи да није занемарљив број обустављених истрага у току 
извештајног периода, јер један од главних разлог обустављања је недостатак доказа, што 
онемогућава подизање оптужнице и утврђивања одговорности лица која се терете за кривично дело. 
Дакле, од укупног броја истрага у раду нешто више од 61% резултира потврђивањем оптужнице у 
току извештајног периода. 

Табела 4. Подаци о пријавама, истрагама и оптужницама за кривично дело угрожавање јавног 
саобраћаја 

Р.б. Година 
Укупно 

пријава у раду 
Укупно 

истрага у раду 

Наредбе о 
 непокретању 

истраге 

Обустављено 
истрага у току 
извештајног 

периода 

Подигнуто 
оптужница у току 

извештајног 
периода 

Потврђено 
оптужница у току 

извештајног 
периода 

1. 2009. 449 367 14 63 219 217 

2. 2010.  415 346 21 68 197 197 

3. 2011.  406 305 11 57 194 181 

4. 2012.  414 380 14 64 259 245 

5. 2013. 313 286 14 38 176 191 

Укупно 1.997 1.684 74 290 1.045 1.031 

Табела 5. Подаци о судским одлукама за кривично дело угрожавање јавног саобраћаја 

Р.б. Година 

Судскеодлуке 

Обустава 
поступка 

Осуђујућепресуде 

Одбијајуће 
пресуде 

Ослобађајуће 
пресуде 

Затворска Новчана Условна 
Судске 

опомене 
Ослобађање 

казне 
Укупно 

1. 2009.  10 47 68 109 - - 224 - - 

2. 2010.  4 39 63 97 - - 199 2 6 

3. 2011.  - 31 47 103 - - 181 1 5 

4. 2012.  4 46 76 85 - 1 208 1 6 

5. 2013.  5 28 79 61 - 1 169 1 2 

Укупно 23 191 333 455 - 2 981 5 19 

 
На основу презентованих података (табела 5.) видљиво је да се највећи број осуђујућих пресуда 
односи на условне  пресуде што чини 46,38% од укупног броја осуђујућих пресуда. На другом месту 
налазе се новчане пресуде са уделом од 33,94%, а затим следе затворске пресуде са 19,46%. Када је 
реч о осталим осуђујућим пресудама потребно је истаћи да судских опомена није било, док су 
забележена два случаја ослобађања казне. Такође, неопходно је нагласити да је, у посматраном 
периоду, било пет одбијајућих пресуда, деветнаест ослобађајућих пресуда и двадесет три обуставе 
поступка. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Различита противправна понашања, односно чињења кривичних дела и прекршаја из области 
саобраћаја у Републици Српској су веома масовна. Статистички показатељи Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске о броју почињених кривичних дела, односно о броју 
повређених и смртно страдалих лица у друмском саобраћају, указују управо на ту масовност. Дакле, 
да би се ова противправна понашања предупредила потребно је планирати и предузимати адекватне 
мере и радње на њиховом спречавању, доказивању и процесуирању. 

На основу презентованих података у раду може се констатовати да казнену политику судова у Бања 
Луци, у погледу кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја, одликује благо кажњавање учиниоца. 
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Наиме, судови често изричу новчане казне, а казне затвора, по правилу, се изричу у трајању које је 
ближе посебном минимуму казне затвора за ово кривично дело. Поред тога, судови често 
учиниоцима овог кривичног дела изричу условну осуду, нарочито условну осуду на казну затвора, а 
евидентни су и случајеви ублажавања казне по врсти или мери. 

Такође, обрађени подаци указују и на не тако занемарљив број обустављених истрага у току 
извештајног периода, као и на број потврђених оптужница који једва прелази 60%. Наиме, као један 
од главних разлог обустављања истрага и непотврђивања оптужница је недостатак доказа, а пропусти 
се могу тражити како у раду тужилаштва, тако и у раду полиције. 

Дакле, имајући у виду обим саобраћајне деликвенције у Републици Српској, евидентно је да се само 
кривично-правним регулисањем кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја не може 
утицати на поштовање саобраћајних прописа, већ је потребно, поред континуираног предузимања 
превентивно-пропагандних активности и кампања едукативног садржаја, постојеће законе доследно 
спроводити у пракси од стране судова, мислећи пре свега на критерије изрицања кривичних санкција 
починиоцима кривичних дела из области саобраћаја. 

Наиме, мишљења смо, а што потврђују и презентовани подаци, да судске одлуке, када је реч о 
санкционисању преступника за кривична дела угрожавања јавног саобраћаја, неодговарају обиму и 
тежини последица ових кривичних дела, те да би доследнија примена закона у погледу одмеравања 
казне, значајније утицала на већ постојеће преступнике, али и на друге учеснике у саобраћају, а што 
би у коначници допринело побољшању саобраћајне културе и опште безбедности у саобраћају. 
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ОБАВЕЗЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПОГЛЕДУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  

OBLIGATIONS OF LOCAL GOVERNMENT IN TERMS OF TRAFFIC SIGNS 

Драган Обрадовић1  

Резиме: Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске у основним одредбама наводи да су и 
органи јединица локалне самоуправе поред осталих републичких органа и институција надлежни и одговорни за 
стање безбедности саобраћаја. Поред осталих обавеза на плану безбедности саобраћаја јединице локалне 
самоуправе надлежне су и за контролу стања и одржавање саобраћајне сигнализације. Саобраћајна 
сигнализација мора бити постављена тако да код учесника у саобраћају искључи сваку заблуду, која може бити 
разлог настанка и саобраћајне незгоде са тешким, па и најтежим - смртним последицама. Значајан број 
саобраћајних незгода чине саобраћајне незгоде настале као последица неправилно постављене, неисправне, 
односно „недостајуће“ саобраћајне сигнализације. Због тога поједини учесници у судским поступцима се са 
успехом могу позивати на неки од пропуста органа јединица локалне самоуправе у вези са саобраћаном 
сигнализацијом. Као последица тога, ако се током судског поступка докаже неки од пропуста у погледу 
саобраћајне сигнализације настао због одговорност органа јединица локалне самоуправе за настанак 
саобраћајне незгоде, тада се одговорност преноси или може пренети на одговорно лице у правном лицу, а у 
даљем поступку из буџета јединица локалне самоуправе поред осталих одговорних може бити обавезана да 
надокнади штету проузроковану у саобраћајној незгоди. У овом раду указали смо на неке ситуације из судске 
праксе где су се поједини учесници у поступку позивали на неки од пропуста у саобраћајној сигнализацији, који 
су по њиховом мишљењу, довели до саобраћајне незгоде. 

Правилно понашање органа јединица локалне самоуправе везано за исправност саобраћајне сигнализације је 
општи (друштвени) интерес сваке локалне самоуправе не само у Републици Српској него и у свим деловима БиХ, 
као и у Републици Србији, јер унапређује ниво безбедности саобраћаја и отклања евентуалну одговорност 
локалне самоуправе за насталу саобраћајну незгоду. 

Кључне речи: Локална заједница, саобраћајна сигнализација, обавезе, саобраћајна незгода. 

1. УВОД 

У скоро свим државама проистеклим из бивше СФРЈ доминантно је мишљење да су за настанак 
саобраћајних незгода готово увек криви возачи. Фактор пута и све оно што је у вези са тим фактором, 
укључујући ту и саобраћајну сигнализацију, надлежни органи изузетно ретко препознају као 
узрочника или бар фактор који је допринео настанку саобраћајне незгоде. У погледу саобраћајне 
сигнализације битно је да буде правилно пројектована и постављена.    

Због тога, неопходно је кроз одговарајуће стручне скупове на нивоу како појединих субјеката који 
учествују у поступцима утврђивања узрока и последица саобраћајне незгоде тако и на скуповима 
ширег карактера – симпозијуми, конгреси и слично, на којима учествују сви надлежни за утврђивање 
пропуста који су довели до настанка саобраћајне незгоде одговарајућу пажњу посветити и значају 
саобраћајне сигнализације као једног од значајних аспеката у склопу фактора пута. Имајући у виду да 
се највећи број саобраћајних незгода догађа на подручју насеља значајно је да овим скуповима 
присуствују и представници надлежних органа јединица локалне самоуправе, који су поред осталих 
органа и институција надлежни и одговорни за стање безбедности саобраћаја. Њихово присуство 
оваквим скуповима је неопходно да би пре свега, препознали своје обавезе у погледу стања 
безбедности саобраћаја на свом подручју. Самим тим, да би предупредили потенцијалну 
одговорност. 

                                                           
1 Др Обрадовић Драган, судија Вишег суда у Ваљеву, Србија, e-mail: dr.gaga.obrad@gmail.com  
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Јер, за неометано и безбедно функционисање саобраћаја неопходно је обезбедити услове у којима 
ће учесници у саобраћају, пре свега возачи имати поверења у путну инфраструктуру и моћи да се 
посвете поступању по саобраћајној сигнализацији коју објективно могу да уоче. У склопу путне 
инфраструктуре саобраћајна сигнализација мора бити постављена тако да код учесника у саобраћају 
искључи сваку заблуду, која може бити разлог настанка и саобраћајне незгоде са тешким, па и 
најтежим - смртним последицама. То су обавезе бројних субјеката, правних и физичких лица – како 
на страни државе, тако и надлежних органа јединица локалне самоуправе. Сваки саобраћајни знак 
мора бити изведен на основу одговарајуће пројектне документације оверене од стране надлежног 
министарства или надлежног органа јединица локалне самоуправе, уколико се знак налази на 
локалним путевима или улицама у насељу. 

Уколико би до саобраћајне незгоде на локалним путевима или улицама у насељу дошло као 
последица поступања учесника у саобраћају на основу неодговарајуће или неважеће саобраћајне 
сигнализације пропуст би стајао и на страни надлежног органа јединица локалне самоуправе. Уз 
релативно мала улагања на страни надлежног органа јединица локалне самоуправе када је у питању 
саобраћајна сигнализација могуће је постићи значајне резултате у погледу безбедности саобраћаја на 
путевима и учинити да се грађани осећају безбедније. 

Правилно постављена саобраћајна сигнализација значајно доприноси повећању нивоа безбедности 
саобраћаја на путевима. 

2. ВАЖЕЋЕ ЗАКОНОДАВСТВО  

Унапређење нивоа безбедности саобраћаја на путевима у Републици Српској, свим деловима Босне и 
Херцеговине, као и у Републици Србији, имајући у виду последице саобраћајних незгода (број 
погинулих, број повређених и материјална штета) представља национални интерес. На то указују и 
званични подаци како у Републици Српској1 тако и у Републици Србији2. Страдање у саобраћајним 
незгодама није проблем само појединца, већ друштва у целини. Због тога, доследно ангажовање 
друштва у целини представља услов и основ за постизање задовољавајућег нивоа безбедности 
саобраћаја. 

Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (у даљем тексту: ЗБС РС) 3 у 
основним одредбама наводи да се поред осталог овим законом уређује и саобраћајна сигнализација 
и опрема пута у Републици Српској, те да су поред републичких органа управа и институција 
надлежни и одговорни за стање и безбједност саобраћаја и органи јединица локалне самоуправе 
(чл.1). Јединице локалне самоуправе на свом подручју надлежне су поред осталог и за контролу 
стања и одржавања саобраћајне сигнализације и опреме пута на начин да се осигура безбједно и 
несметано одвијање саобраћаја, да отклањају све недостатке усљед којих на неким мјестима долази 
до саобраћајних незгода и друге послове про писане законом. Изричито је прописана и обавеза 
јединица локалне самоуправе дужне су да у складу са одредбама закона донесу прописе о 
безбједности саобраћаја на путевима на подручју јединице локалне самоуправе (чл.2). 

У основним одредбама прописано је такође и поједине обавезе надлежних органа јединица локалне 
самоуправе – да могу да ограниче или забране саобраћај на путевима под условима прописаним 
законом, а у сврху спречавања или отклањања опасности за учеснике у саобраћају, спречавања или 
отклањања оштећења пута или извођења радова на путу. Ова ограничења или забране саобраћајa на 
путевима морају бити саопштене учесницима у саобраћају одговарајућим саобраћајним знацима, 
посредством средстава јавног информисања или на други погодан начин(чл.6). 

У II делу ЗБС РС – Управљање безбједношћу саобраћаја прописана је обавеза јединица локалне 
самоуправе да у циљу подстицања превентивних и других активности у области безбједности 

                                                           
1 Агенција за безбедност саобраћаја Републике Српске, Структура саобраћајних незгода и настрадалих лица 

2002-2013, http://аbsrs.org/приступљено 26.8.2014.  
2 МУП РС Управа саобраћајне полиције, Саобраћајне незгоде и последице за период од 2009 до 2014 године, 

http://prezentacije.mup.gov.rs/usp/ приступљено 23.9.2014.  
3 Закон о безбједности саобраћаја („Сл.гласник РСрпске“бр.63/2011 од 21.06.2011.године, ступио на снагу 

29.6.2011. осим одредаба чл.29.ст.1.и чл.30.ст.1.и 4. који су ступили на снагу 1.7.2012.).  

http://аbsrs.org/
http://prezentacije.mup.gov.rs/usp/
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саобраћаја, формирају своја савјетодавна тијела за безбјeдност саобраћаја(чл.10). Такву одлуку су у 
складу са ранијим прописима донели поједини градови у Републици Српској – нпр.Бања Лука1. 

Скупштине јединица локалне самоуправе доносе  стратегију и програм безбједности друмског 
саобраћаја за подручје јединице локалне самоуправе у складу са Стратегијом и Програмом 
безбједности саобраћаја Републике Српске (чл.16). Стратегија безбједности саобраћаја сачињава се 
за период од 10 година а програм безбједности за период од 5 година. Орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за послове безбједности друм ског саобраћаја подноси скупштини јединице 
локалне самоуправе, најмање једном годишње, извјештај о стању безбједности саобраћаја на њеном 
подручју(чл.19). 

У оквиру својих обавеза јединице локалне самоуправе,у оквиру својих права и дужности, обезбјеђују 
средства за финансирање унапређења безбједности саобраћа ја (чл.23.). 

ЗБС РС у одредбама главе III  - Путеви (чл.25-33) садржи и одредбе које се односе на саобраћајну 
сигнализацију и опрему пута. Овим одредбама посвећена су укупно 3 члана (25-27).  

О саобраћајној сигнализацији у овом делу детаљније се говори у два члана и то : чл.26. ст.1. који  
наводи шта чини саобраћајну сигнализацију (вертикална саобраћајна сигнализација, хоризонтална 
саобраћајна сигнализација, свјетлосна саобраћајна сигнализација и промјенљива саобраћајна 
сигнализација), а у чл.26.ст.2. наводи се шта чини опрему пута (опрема за означавање ивица 
коловоза, опрема за означавање врха саобраћајног острва, опрема, знакови и ознаке за означавање 
радова, препрека и оштећења коловоза, свјетлосни знакови за означавање радова, препрека и 
оштећења коловоза, опрема за вођење и усмјерaвање саобраћаја у зони радова на путу, препрека и 
оштећења коловоза, браници и полубраници, саобраћајна огледала, заштитне ограде, ограде против 
засљепљивања, ублаживачи удара и остала опрема као што су бројачи саобраћаја, камере, фиксни 
мјерачи брзине, станице за праћење метеоролошко-атмосферских услова и друго). У чл.27 говори се 
о постављању саобраћајне сигнализације и опреме пута сталног односно привременог карактера – на 
основу којих докумената се постављају. 

У казненим одредбама ЗБС РС прописује поред осталог да ће се одговарајућом новчаном казном 
казнити за прекршај привредно друштво или друго правно лице ако постави саобраћајну 
сигнализацију и опрему пута супротно одредбама члана 27. овог закона(чл.122). 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије  (даље: ЗБС)2 у својим одредбама 
препознао је такође, значај саобраћајне сигнализације за безбедно одвијање саобраћаја на путевима 
и истој посветио главу VII у којој се поред општих одредаба говори још и о саобраћајним знаковима,  
семафорима, светлосним ознакама на путевима, ознакама на коловозу и тротоару, обележавању 
прелаза пута преко железничке пруге и обележавање препрека на путу и места на коме се изводи 
радови на путу. Услови које саобраћајна сигнализација мора да испуни су ближе дефинисани 
Правилником о саобраћајној сигнализацији3, а пропусти настају као последица недоследне примене 
одредаба поменутог Правилника. Грешке у саобраћајној сигнализацији којом се регулише првенство 
пролаза, учеснике у саобраћају најчешће доводе до заблуде, па и до саобраћајне незгоде. 

Саобраћајна сигнализација представља уређени и јасно дефинисани систем знакова којима се, 
између осталог, регулишу права и обавезе учесника у саобраћају. Учесници у саобраћају су дужни да 
се понашају у складу са порукама које им се преносе путем саобраћајне сигнализације и у складу са 
правилима саобраћаја којима им се указују на дозвољени начин понашања (нпр.највећа дозвољена 
брзина, првенство у пролазу и сл.). У циљу безбедног одвијања саобраћаја, саобраћајна 
сигнализација учесницима у саобраћају мора пренети јасну и једнозначну поруку. Одступање од овог 
принципа, учеснике у саобраћају може довести у заблуду, а даље и до настанка саобраћајне незгоде. 
Због тога, на страни надлежних органа осим обавезе одржавања саобраћајне сигнализације у 
исправном стању постоји и одговорност за исправност саобраћајне сигнализације - на страни 
управљача пута у Републици Србији односно уколико се саобраћајна незгода догодила на подручју  

                                                           
1  Одлука о безбједности саобраћаја Бања Луке, (Службени гласник Града Бања Луке број 23/09) 
2 Закон о безбедности саобраћаја (“Сл.гласник РС”бр.41/09 од 02.06.2009.године, ступио на снагу 2009.године, 

почео са применом 11.12.2009.године, 53/10,101/11,32/13 и 55/14).  
3 Правилник о саобраћајној сигнализацији („Сл.гласник РС“ 26/10 од 23.4.2010) 
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поједине јединице локалне самоуправе у Републици Српској, тада је и одговорност на надлежном 
органу те јединице локалне самоуправе.  

Оба поменута закона – ЗБС РС и ЗБС као и пратећи подзаконски акти усмерени су ка европским 
трендовима којима треба да тежимо. Уведена је обавеза примене нових алата за унапређење 
безбедности саобраћаја, као што су РСА, РСИ, мапирање ризика, инспекција опасних локација.  

У оба закона - ЗБС РС и ЗБС посебна пажња посвећена је правима и обавезама јединица локалних 
самоуправа и створен је оквир за уређен рад органа - јединица  локалних самоуправа у погледу 
безбедности саобраћаја.Такође, посвећена је пажња и одговорности истих која се огледа у казненим 
одредбама (привредни преступи и прекршаји – за правна лица, предузетнике и физичка лица) за 
непоступање по одредбама ЗБС које се односе на њихове обавезе у Републици Србији односно 
прекршаји привредних друштава или других правних лица по одредбама ЗБС РС у Републици Српској. 

3. ПРИМЕРИ ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

Исправно (безбедно) учествовање у саобраћају је засновано и на „начелу поверења“. Уколико се 
учесник у саобраћају понаша у складу са прописима и саобраћајном сигнализацијом, нема разлога да 
очекује супротно понашање других учесника у саобраћају од стране физичких или правних лица која 
су на било који начин укључена у систем безбедног одвијања саобраћаја (управљач пута, предузеће 
задужено за одржавање путева, јединица локалне самоуправе и сл.).. 

Међутим, бројне су ситуације у судској пракси у којима је због неадекватне саобраћајне 
сигнализације односно опреме пута дошло до саобраћајних незгода са тешким, па и најтежим 
последицама. Имајући у виду да је обим рада ограничен, указујемо само на неке од тих ситуација из 
судске праксе у Републици Србији. Налазимо да ће ти примери бити довољно илустративни и да ће 
помоћи да се сличне ситуације спрече у Републици Српској, како би се спасли животи и имовина 
учесника у саобраћају. Са друге стране, ти примери конкретно указују на пропусте на страни 
одговорних лица у предузећима за путеве, који су због тога, независно од учесника у саобраћају који 
су начинили одговарајући пропуст и сами дошли под удар појединих облеика казнене одговорности у 
републици Србији. 

Када је у питању неадекванта саобраћајна сигнализација указујемо на следеће: у пракси се као 
спорно постављало питање права првенства пролаза у саобраћајној незгоди у којој су учествовала 
путничко возило и бициклиста1 између регионалног и локалног пута и њихове раскрснице која није 
регулисана посебним саобраћајним знацима  и  тек када се то место на територији општине Уб 
појавило као црна тачка – када је ту више лице изгубило живот раскрсница је регулисана посебним 
саобраћајним знаком. 

Таквих ситуација је било много у пракси. Посебно на подручјима где се укрштају регионални и 
локални путеви, где је годинама потпуно јасно стање у погледу права првенства проласка док се 
локални пут не асфалтира. Асфалтирање пута није праћено и поштовањем одговарајућих 
саобраћајних знакова због чега долази до саобраћајне незгоде. Ситуација да су припадници полиције 
благовремено поднели одговарајуће пријаве против надлежних предузећа за путеве или у случају 
саобраћајне незгоде и против предузећа за путеве које је својим нечињењем довело до заблуде на 
страни појединих учесника у саобраћајним незгодама постоје, али су ретке да се једва могу пронаћи 
у пракси.  

На путној мрежи у Републици Србији је чест случај да су саобраћајни знакови III-3 „пут са првенством 
пролаза“постављени испред раскрснице, а да на наредној раскрсници два пута са асфалтним 
коловозним застором није постављена саобраћајна сигнализација којом се регулише право 
првенства пролаза.  На таквој раскрсници су учесници у саобраћају доведени у заблуду, а 
одговорност за такво стање регулисања првенства у пролазу стоји на страни управљача пута. 

Познате су и ситуације у пракси домаћих судова да је због тога што је било спорно који је пут са 
првенством пролаза у насељу дошло до саобраћајне незгоде са тешким последицама2 

                                                           
1  Списи Окружног суда у Ваљеву, К 17/97, необјављено 
2  Списи Врховног суда Србије Кзп 522/09 од 17.11.2009. 
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Када је у питању опрема пута указујемо на следеће: 

Понекад је прегледност пута смањена из неког разлога, због постојања неког објекта са једне стране, 
а непостојање саобраћајног знака или евентуалне помоћне сигнализације – саобраћајно огледало 
ван коловоза које би поправљало прегледност. Због тога,  неке раскрснице су „идеална места“ за 
настанак саобраћајних незгода.  

У конкретном случају1 судија за малолетнике Окружног суда у Ваљеву је вршио увиђај на једној 
раскрсници где постоји драстично смањена прегледност за возила која се крећу једном улицом 
поред реке Љубостиње пратећи њен ток где им се са десне стране налазе куће и доласком до 
необележене раскрснице са другом улицом због куће која је на самом углу и захвата обе улице и због 
непостојања „огледала“ које би поправило видик за возила из обе улице које улазе у ту раскрсницу 
дошло је поред пропуста возача до саобраћајне незгоде. Пропусти у погледу прегледности су 
констатовани у записнику о увиђају. После тога, осим лица одговорног за настанак саобраћајне 
незгоде, одговарајући поступак покренут је и против одговорног лица из предузећа за путеве због 
тога што на лицу места није био постављен саобраћајни знак или бар саобраћјно огледало као део 
опреме пута који би побољшао безбедност саобраћаја на овом месту. Одговорно лице из предузећа 
за путеве је због тога и осуђено. 

 

Слика 1. Пример саобраћајнице 

У другом предмету2 уочен је још један пропуст који је од значаја за податке о путу. После саобраћајне 
незгоде, у записнику о увиђају је наведена ширина коловоза али недовољно прецизно, обзиром на 
недостатак опреме за означавање ивица коловоза. 

Није било јасно да ли се измерена ширина односи на целу ширину асфалтног дела подлоге пута на 
том месту или само на ширину простора на коловозу који је оивичен пуном линијом дуж обе ивице 
коловоза, где је у односу на те пуне линије са спољашњих страна био још мањи део асфалтне 
површине.  

Тек мерењем од стране вештака саобраћајне струке и ова дилема је разрешена и утврђена је ширина 
коловоза између две пуне линије које су се простирале дуж коловоза и ширина асфалтног простора 
који није био саставни део ширине коловоза.  

Ово се показало изузетно значајно, ради утврђивања положаја покојног пешака у моменту 
саобраћајне незгоде – где се он налазио? Да ли на коловозу и колико од десне ивице коловоза, у 
оквиру десне саобраћајне траке. То је од значаја за утврђивање постојања доприноса – узрока од 
стране пешака за настанак саобраћајне незгоде. А такође, то је био евидентан пропуст на страни 
надлежног предузећа за путеве, који у том конкретном случају није адекватно санкционисан. 

                                                           
1  Списи Окружног суда у Ваљеву, К 17/97, необјављено  
2 Списи Окружног суда у Ваљеву, Ки 3/07, необјављено 
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4. ЗАКЉУЧАК 

Саобраћајна сигнализација мора бити пројектована, изведена и одржавана на начин да преноси јасну 
и једнозначну поруку свим учесницима у саобраћају. На страна органа јединица локалне самоуправе 
у Републици Српској  стоји обавеза пројектовања, изградње и одржавања путева, а самим тим и 
саобраћајне сигнализације и опреме пута, на начин да омогућавају несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја. 

Обавеза органа јединица локалне самоуправе у погледу саобраћајне сигнализације и опреме пута 
као и у погледу управљања безбедношћу саобраћаја на путевима у њиховој надлежности је јасно 
дефинисана ЗБС-ом, а одступање од ових одредаба може довести до кривичне и материјалне 
одговорности локалних заједница. 

У овом раду указали смо само на неке случајеве из судске праксе где је због пропуста надлежних 
органа односно одговорних лица из предузећа за путеве са подручја локалне заједнице у Републици 
Србији у погледу постављања саобраћајне сигнализације односно опреме пута дошло до 
саобраћајних незгода, при чему су одговарајућим судским поступцима била обухваћена и поједина 
лица из предузећа за путеве. 
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САОБРАЋАЈНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
УЗРАСТА НА ПРИМЕРУ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА 

TRAFFIC EDUCATION AND UPBRINGING OF PRESCHOOL CHILDREN IN 
KOVACICA MUNICIPALITY 

Снежана Милић1, Миладин Нешић2, Мирослав Росић3 и Александар Трифуновић4 

Резиме:  Деца предшколског узраста, као најмлађи учесници у саобраћају, представљају најрањивију категорију 
учесника у саобраћају. Предшколски узраст је први период када треба да стекну одређена знања, вештине и 
навике за безбедно учествовање у саобраћају, пре свега од предшколске установе и родитеља. На територији 
општине Ковачица, у седам насељених места, спроведен је програм саобраћајног образовања и васпитања деце 
„Шта знаш о саобраћају?“, током четири године (2010, 2011, 2012. и 2014. године). Програм саобраћајног 
образовања се састоји од седам различитих игара, од којих је последња практичног типа – одвија се на полигону. 
У раду је приказан концепт саобраћајног образовања и васпитања примењен у општини Ковачица у претходне 
четири године, и приказани су добијени резултати истраживања. Такође, у раду је указано на најчешће грешке и 
проблеме препознате кроз резултате добијене кроз игре у којима су деца предшколског узраста учествовала. 

Кључне речи: деца, безбедност саобраћаја, саобраћајно образовање и васпитање 

1. УВОД  

Закон о безбедности саобраћаја на путевима дефинисао је одговорност за спровођење мера 
саобраћајног васпитања и образовања, а у циљу стицања вештина и навика за безбедно учешће у 
саобраћају, унапређивања и утврђивања позитивних ставова и понашања за значајно учествовање у 
саобраћају. Између осталих, одговорност стоји и на страни предшколских установа, а у погледу 
реализације програма саобраћајног васпитања и образовања у склопу својих надлежности (2. 
поглавље, члан 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима). 

Деца предшколског узраста су деца која имају од 3-6 година, и код њих је приметна повећана 
осетљивост чула слуха и вида у односу на децу у раном детињству. Побољшано им је опажање 
простора и времена, и убрзано се осамостаљују. То је први период када је неопходно саобраћајно 
васпитање и образовање, и то од школе и родитеља (Нововић и др., 2000). 

Саобраћај је сложен систем који је прилагођен старијим и одраслим особама. Деца нису спремна за 
учествовање у саобраћају, а ако учествују у саобраћају, то је најчешће као пешаци, путници у возилу 
или чак бициклисти.  

Деца предшколског узраста тешко одређују смер кретања и не могу да прате брзе измене саобраћаја. 
За њихово кретање је значајно емоционално стање и импулсивност (Нововић и др., 2000). Због свега 
поменутог, деца, као најрањивији учесници у саобраћају, представљају категорију којој треба 
посветити посебну пажњу. 

У светским размерама, повређивања у саобраћају су други водећи узрок смртности деце узраста 5-9 
година  (после  инфекције  доњих  респираторних  органа)  (WHO,  2008).  Обезбеђивање  помоћи  

                                                           
1  Општина Ковачица, snezana.milic@kovacica.org  
2 дипл. инж. саобраћаја, Земун, Криминалистичко–полицијска академија, miladin.nesic@kpa.edu.rs , Цара 

Душана 196, Србија. 
3 дипл. инж. саобраћаја, Криминалистичко-полицијска академија, Земун,  miroslavrosicv@live.com , Цара Душана 

196, Србија. 
4  Саобраћајни факултет, Београд, trifunovic90@live.com , Војводе Степе 305, Србија 
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деци  (и осталим учесницима у саобраћају) да успоставе безбедну интеракцију са саобраћајем је 
неопходна мера за спашавање дечјих живота унапређењем њихове безбедности у саобраћају. 

Према извештају Светске здравствене организације о превенцији повреда деце из 2008. године, 21% 
од свих саобраћајних незгода су незгоде у којима су учествовала деца. Повреде у саобраћајним 
незгодама су водећи узрок смрти код деце узраста од 15 до 19 година и други узрок смртног 
страдања деце од 5 до 14 година старости. Јавни ризик деце на глобалном нивоу је 10,7 на 100.000 
становника (WHO, 2008). 

Сваког дана у САД погине у просеку троје деце млађе од 14 година, а 469 бива повређено у 
саобраћајним незгодама, према подацима из 2011. године. Деца пешаци чине 20% смртно страдалих 
пешака, а деца бициклисти 11% погинулих бициклиста (NHTSА, 2013). 

Табела 1. Јавни ризик деце у свету према годинама старости (WHO, 2008) 

 
Године старости 

до 1  од 1 до 4 од 5 до 9 од 10 до 14 од 15 до 19 до 20  

Мушки пол 11,5 9,7 13,3 8,7 23,4 13,8 

Женски пол 7,4 8,3 9,3 4,5 7,9 7,5 

 

У Србији је током 2012. године (Агенција за безбедност саобраћаја, 2013) настрадало 1514 деце до 
14. година, од чега је 16 смртно страдало (као путници у возилу у 47,8% случајева и као пешаци у 36,8 
% случајева). 

Ранијим истраживањима је већ показано да едукација деце у безбедности саобраћаја може да 
повећа знање деце у области безбедности саобраћаја (Рафаиловић и др., 2013), па је неопходно да 
свака локална заједница предузме активности саобраћајног васпитања и образовања у складу са 
својим могућностима, имајући у виду проблем угрожености деце са једне стране, и могућности 
решавања проблема правовременом едукацијом. 

Имајући у виду одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима које се односе на реализацију 
програма саобраћајног васпитања и образовања, као и одредбе које регулишу рад Тела за 
координацију послова безбедности саобраћаја у јединицама локалне саомоуправе, у предшколским 
установана на територији општине Ковачица последњих 4 године (2010, 2011, 2012. и 2014. године) 
спроводи се програм саобраћајног образовања и васпитања  под називом „Шта знаш о саобраћају?“. 

Циљ програма је да се деци предшколског узраста едукацијом кроз „занимљиве“ игре и практични 
полигон унапреде знање, ставови и вештине. Акценат је стављен на проблеме безбедности 
саобраћаја (пре свега на препознавање погрешног понашања), стицање основних вештина за 
безбедно управљање бициклом, и стицање и учвршћивање исправних ставова о безбедности 
саобраћаја. 

2. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживање је спроведено током реализације програма саобраћајног образовања и васпитања у 
седам насеља на територији општине Ковачица (Падина, Дебељача, Црепаја, Ковачица, Уздин, Идвор 
и Самош), током четири године (2010, 2011, 2012. и 2014. године).  

Програм је подразумевао реализацију наставних јединица из области саобраћајног образовања и 
васпитања у периоду од септембра до јуна месеца, сваке године, а потом и такмичење. Програм је 
део пројекта „Шта знаш о саобраћају!“ који реализује Општина Ковачица. 

Сваку предшколску установу представљају четири такмичара, и то по две девојчице и два дечака. 
Просветни радници (васпитачице) су изабирале децу на основу знања које су деца показала током 
претходног такмичења у својој групи у вртићу. Укупно у такмичењу учествује седам група (колико има 
и насеља у општини). Такмичење обухвата две групе игара: теоријска питања и полигон. 

Теоријска питања су бодована на основу тачности датог одговора или задатка, или на основу времена 
које прође од кад се групи прочита питање или да задатак, па до давања одговора. Сваку 
такмичарску групу на полигону представља један члан групе који управља бициклом. 
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Програм спровођења квиза је, приказан у раду је само делимично дефинисан (постоје одступања од 
основних правила бодовања у одређеним годинама) и током година је начин бодовања одређених 
игара мењан, а што представља основно ограничење овог истраживања. Такође, постоји могућност 
да одређено дете два пута учествује у програму, те тако са више знања може утицати на резултате.  

2.1. Структура теоријских игара и начин бодовања 

Приликом креирања игара вођено је рачуна о балансу игара забавног и едукативног карактера, те 
стога нису све игре једнако значајне са аспекта безбедности саобраћаја. Укупно постоји пет 
теоријских игара. 

 

- Питања. Деца извлаче картице са нацртаним превозним средствима на којима су на полеђини 
записана питања затвореног типа. Понуђени одговори су „шаљивог“, али и едукативног 
карактера  (Нпр. „Ко регулише саобраћај на раскрсници?“ – мама и тата; васпитачица; 
семафор; саобраћајни знаци и милиционер). За сваки тачан одговор екипа добија 1 поен. 
Питања су различита за сваку групу. Свака група укупно одговара на четири теоријска питања. 

- Слагалица. Такмичари извлаче растављене елементе слагалице и састављају је. Екипа која је 
најпре састави слагалицу добија седам поена. Свака следећа екипа добија по један поен мање. 
На слагалицама су представљена превозна средства из свих грана саобраћаја. 

  

Слика 2. Изглед игре „Питања“ и „Слагалица“. 

 

-   Раскрсница. Такмичари зеленим и црвеним чиодама обележавају пешаке који се правилно 
или неправично крећу раскрсницом, а игра се бодује по броју тачних одговора – за сваку 
правилно постављену чиоду по један поен. Максимално је могуће освојити девет поена у игри 
„Раскрсница“. Игра има велики значај са аспеката саобраћаја, јер деца на сликовит начин уче 
какво понашање је небезбедно. Раскрснице су посебно важна игра у смислу могућности 
откривања онога што деца препознају као неисправно, а исправно је понашање, или што је још 
опасније оно што препознају као исправно, а није безбедно понашање. Ова игра има највећи 
значај са аспекта безбедности саобраћаја. Наиме, детаљном анализом одговора (где деца 
греше, односно шта исправно препознају као неисправно или обрнуто) се могу препознати 
смернице за даље унапређење саобраћајног образовања деце.  
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Слика 3. Изглед игре „Раскрсница“. 
 

- Допуни слику.  Поред одређене слике налази се по неколико превозних средстава, водног, 
ваздушног и друмског саобраћаја. Мери се време за које екипа распореди одговарајућа 
превозна средства на одговарајуће позиције на слици (нпр. воз на пругу, а брод у море). 
Систем бодовања је исти као и код игре „Слагалице“, тако да екипа која је најпре сложи добије 
седам поена. Свака следећа екипа добије по један поен мање. 

  

Слика 1. Изглед игре „Допуни слику“ 

  

Слика 2. Изглед игре „Саобраћајни знак“. 

-   Саобраћајни знак. Знакови су окренути на полеђину. Такмичар насумично извлачи 
саобраћајни знак (укупно се извлаче три) и након консултација са екипом, даје одговор. Сваки 
тачан одговор доноси по један поен. 

2.2. Практичан део  

Практичан део се одвија на посебно прилагођеном полигону, који је обележен хоризонталном и 
вертикалном сигнализацијом. Сваку групу представља по један члан, који показује своје вештине 
управљајући бициклом. Полигон се састоји од пет елемената (старт, слалом, стоп, раскрсница, циљ), а 
правилно поступање и добра вештина на сваком од делова полигона доносе по један поен. Екипа на 
полигону може максимално да освоји пет поена.  
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Слика 4. Фотографије деце са практичног дела -  полигона 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Слика 5. Расподела броја тачних одговора на игри „Раскрсница“ по предшколским установама и 
годинама истраживања. 

Различите предшколске установе су остваривале различите резултате у игри „Раскрсница“, који су 
током година истраживања били бољи или лошији у односу на претходне (није могуће препознати 
континуитет код свих предшколских установа). Просечан број тачних одговора које остварују све 
предшколске установе у игри „Раскрсница“ износи око 4, што значи да су деца у просеку исправно 
оценила 44% свих ситуација приказаних на раскрсници. Наиме, мање је опасно ако деца правилну 
ситуацију оцене као неправилну, него обрнуте ситуације у којима деца одређену неправилну 
ситуацију и понашање оцене као правилно. Највећи просек тачних одговара у игри „Раскрсница“ 
постигнут је током 2014. године (8 тачних одговора). 

 

Слика 6. Број представника група у предшколским екипама која су правилно поступила код знака 
„СТОП“. 
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Један од задатака који су деца имала на полигону јесте да се зауставе на знак „СТОП“. Анализом 
резултата добијених током четворогодишњег поступка спровођења програма, закључено је да су се 
сви представници група (7 група) зауставили код знака „СТОП“, 2012. и 2014. године, а што може бити 
последица позитивног успостављеног тренда у поступку образовања и васпитања деце. Анализом 
просечног броја поена који су освојиле предшколске установе на територији општине Ковачица, 
закључено је да је екипа из Дебељаче у просеку остварила најмањи резултат, а што може указати на 
потенцијалне проблеме и недостатке у саобраћајном образовању и васпитању. Најбоље резултате 
оствариле су екипе из Ковачице и Уздина. Разлике у оствареним резултатима могу бити последица 
различитих средина, односно различитости саобраћајне опреме која се може срести у свакој од 
средина (урбана и рурална средина), као и навике које су заступљене у различитим срединама . 

Табела 2. Остварени резултати по играма, годинама одржавања квиза и предшколским установама. 

 Година Питања Раскрснице 
Саобр. 
знаци 

Допуни 
слику 

Слагалица Полигон Укупно 

Ковачица 

2010 4 5 1 4 6 6 26 

2011 4 5 1 6 6 5 27 

2012 4 0 1 10 1 4 20 

2014 4 9 1 7 5 4 30 

Падина 

2010 4 4 1 1 2 8 24 

2011 4 2 1 6 1 4 18 

2012 4 0 0 10 2 4 19 

2014 4 9 1 3 6 4,5 27,5 

Дебељача 

2010 1 4 1 2 2 2 15 

2011 4 1 1 5 7 2 20 

2012 4 2 1 10 1 2 20 

2014 4 6 1 6 3 5 25 

Црепаја 

2010 4 4 1 5 4 3 21 

2011 4 4 1 5 4 3 21 

2012 3 5 0 10 3 4 25 

2014 4 9 1 4 2 3,75 23,75 

Уздин 

2010 4 3 1 6 5 5 25 

2011 4 2 1 6 3 5 21 

2012 4 4 3 10 1 4 26 

2014 4 8 1 1 4 4,5 22,5 

Идвор 

2010 3 3 0 7 3 6 22 

2011 4 5 1 5 5 4 24 

2012 3 3 0 10 1 5 23 

2014 4 9 1 2 7 4,5 27,5 

Самош 

2010 3 5 1 3 7 3 22 

2011 4 3 1 5 2 4 19 

2012 4 5 2 10 1 2 24 

2014 4 6 1 6 1 5 23 

 

 

Слика 7. Расподела укупног броја освојених поена по предшколским установама и годинама 
истраживања. 

Екипе из свих предшколских установа су током 2014. године тачно одговорила на сва четири 
теоријска питања, што указује на велики напредак и успешност досадашњег програма. 
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4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧАК 

Истраживање је показало високу мотивисаност деце предшколског узраста, што је показано високим 
бројем укупно освојених поена. Ипак, деца најчешће не умеју да препознају правилно и неправилно 
понашање на раскрсницама (око 56% случајева), иако у највећем броју случајева одговарају у 
потпуности тачно на постављена теоријска питања. Неопходно је препознати најчешће грешке које 
деца праве, и значајнији део активности у наставку усмерити баш на исправљање тих грешака. 

На основу четворогодишњег искуства у наставку спровођења програма неопходно је унапредити 
постојећи програм на следећи начин: 

- Тестирање предшколске деце спровести у две фазе. Прво проверити њихово знање, ставове и 
вештине на почетку реализације Програма, пре почетка наставе из саобраћајног знања и 
васпитања. Проверу треба извршити на начин како се спроводи и такмичење, како би се 
добили резултати који могу директно да се пореде односно да омогуће вредновање Програма. 
Друго тестирање се обавља на самом такмичењу. Поступак тестирања у две фазе је једини 
начин да се установи напредак деце односно квалитет обуке. 

- Неопходно је обратити пажњу на разлике у срединама из којих деца долазе, па прилагодити 
програм саобраћајног образовања и васпитања управо тим разликама односно обухватити 
типичне саобраћајне ситуације у којима се деца могу наћи у својим срединама. 

- Програм саобраћајног образовања и васпитања треба увек прилагођавати постигнутим 
резултатима, а по потреби кориговати и Програм такмичења да би се извршило квалитетније 
вредновање Програма саобраћајног образовања и васпитања.  

- Програм такмичења би могао да се унапреди увођењем питања која се односе и на друге 
саобраћајне ситуације, а не само понашање у раскрсницама. Постоје многобројне ситуације са 
учешћем деце у саобраћају које се могу оцењивати као правилне и неправилне (вожња у 
аутомобилу, прелазак пешачког прелаза, истрчавање између паркираних возила, или испред 
аутобуса и сл.). Деци се могу показивати фотографије (или сликовнице) правилног и 
неправилног понашања, на основу којих би деца квалификовала понашање које виде. 

- Методологију спровођења такмичења треба прецизно дефинисати и континуирано 
спроводити, како би се омогућило поређење у различитим временским пресецима. 
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ALKOHOL I SAOBRAĆAJ 

ALCOHOL AND TRAFFIC 

Bjelaković Veselka1  

Rezime: Alkoholisanost učesnika u saobraćaju ima značajan uticaj na nastanak saobraćajnih nezgoda i prekršaja  
počinjenih u saobraćaju, zbog čega ta oblast predstavlja važno područje rada mnogih segmenata društva. Međutim, u 
odnosu na ovu pojavu prevencija ima najveći značaj, jer kada već nastupe posljedice onda ovaj problem poprima i druge 
razmjere (pravne, medicinske, socijalne). Vještačenje stepena alkoholisanosti ispitanika je komplikovano i delikatno 
pitanje, jer je potrebno dati ocjenu istog  u tempore criminis.  

Ova oblast je značajna za ljekare specijaliste sudske medicine u smislu komplikovanih slučajeva  vještačenja 
alkoholisanosti, za pravnike da bi se upoznali sa dejstvom alkohola na organizam i njegovim uticajem na sposobnost 
upravljanja motornim vozilom ili učešća u saobraćaju, za nadležne organe za kontrolu saobraćaja na putevima da bi se 
upoznali sa važnošću prikupljanja svih onih činjenica koji su bitne kako za proces vještačenja tako i za pravni postupak, a 
posebno za vozače koji treba da se upoznaju sa negativnim dejstvom alkoholnog pića i njegovim uticajem na smanjenje 
efikasnosti i bezbjednosti prilikom upravljanja motornim vozilom. 

Ključne riječi: alkohol; vještačenje; stepen alkoholisanosti; prevencija; saobraćaj.  

1. UVOD 

Međunarodna klasifikacija bolesti  – u poglavlju F.-10 alkoholizam, svrstava u grupu ovisnosti i za najviše 
upotrebljavanu “drogu” na svijetu, odnosno alkohol  se može reći  da donosi  i najviše nesreće. Alkohol 
dovodi  do materijalnog sloma porodice, moralne degradacije ličnosti, kriminala  i zbog toga je jedan od 
najvećih  socijalnih problema  današnjice.  

Prema raznim statistikama alkohol ima značajnu ulogu  u nastanku saobraćajnih nezgoda, te bi se prevenciji 
ove pojave morao pridavati velik značaj. Kod alkoholisanih vozača oštećene  su sve funkcije bitne za vožnju, 
psihičke, čulne i motorne  a stepen oštećenja srazmjeran je koncentraciji alkohola u krvi. 

Različiti su motivi koji pobuđuju ljude na konzumiranje alkoholnih pića, od toga da neki  piju zato što to čine 
drugi a neki da bi se bar privremeno oraspoložili ali svi oni potiskuju  iz svijesti posljedice koje  alkohol ima. 
Problematika konzumiranja alkoholnog pića pored intencije stalnog porasta po svojoj ozbiljnosti  i težini  još 
više zabrinjava  obuhvatanjem svih slojeva društva  i svih uzrasnih  skupina. 

Danas su alkoholna pića postala sastavni dio svih ceremonija, zdravica, raznih privatnih i službenih skupova 
te služenja gostiju alkoholnim pićima bilo kod kuće ili na radnom mjestu kao stari običaj koji se na žalost 
stalno njeguje i obogaćuje.  

Alkoholisani čovjek je čovjek koji  se upotrebom alkohola doveo u posebno  psihičko i fizičko stanje koje je 
vremenom ograničeno i prolazno. U takvo stanje se mogu dovesti  kako alkoholičari tako i oni koji to nisu. 
Nivo alkohola u krvi naziva se alkoholemija i na osnovu toga kako čovjek reaguje  na alkohol imamo obično i 
abnormalno pijanstvo. 

Obično  pijanstvo tj. obična reakcija na alkohol,  podrazumijeva uobičajno reagovanje  i ponašanje 
alkoholisane osobe tj.  kako otprilike reaguje  većina ljudi. U takvim situacijama, ispadi su prvenstveno u 
sferi  čula i motorike  a posljedica su dejstva alkohola  na mozak koje je izrazito inhibitorno. 

Pod abnormalnim pijanstvom podrazumijeva se reakcija psihičkih bolesnika  na alkohol gdje je dovoljna 
vrlo mala količina unešenog pića koja daje sliku i manifestaciju težeg stepena  alkoholisanosti. 

                                                           
1 Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske,  Jedinica za forenziku–Kriminalističko tehnički centar  Banja Luka, 

Bulevar Desanke Maksimović 4, e-mail: veselka.bjelakovic@gmail.com  
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Podjela  stepena  alkoholisanosti i pristupi mogu se razlikovati od pripadnosti vještaka različitim školama ali 
krajnji zaključak  o sposobnosti bezbjednog učešća osobe  u saobraćaju nema niti bi smjelo biti razlika. Sa 
sudsko medicinskog aspekta, u klasifikaciji kojom se služimo, je uticaj alkohola  na većinu zdravih ljudi a 
uticaj na vozače se zasniva na ispitivanje nekoliko hiljada profesionalnih vozača. 

Podnošenje alkohola  i reagovanje na alkohol (svijest,afekt i ponašanje) ne samo što variraju od čovjeka do 
čovjeka  nego i kod jednog te istog čovjeka  variraju od situacije do situacije a individualni faktor  još uvijek 
je nejasan i nedovoljno  ispitan. 

Neko se brzo napije, neko sporo i teško,  nekom je dosta jedna ili dvije čašice da mu se razveže jezik neko 
može i “bure” da popije. Češći kontakti sa alkoholom  donose izvjesno povećanje tolerancije koja sa dužim 
stažom opada pa se alkoholičar i od jedne čaše napije. 

Kada je alkohol u pitanju, u principu nema opštih pravila i uvijek postoje izuzeci. Reagovanje na alkohol je 
takođe individualno: neko plače, neko je pospan, neko usporen, neko agresivan, neko svadljiv i sl. Određena 
situacija utiče da čovjek u datim okolnostima bude više ili manje pijan, u ovisnosti da li pije sam ili u društvu, 
da li je  raspoložen ili tužan, da li pije razblažena ili nerazblažena pića, da li pije naglo ili sporo, na prazan ili 
na pun želudac, da li je umoran ili neispavan. Na alkohol su posebno osjetljiva djeca, psihički bolesnici, 
epileptičari  i osobe sa traumom glave. 

Alkohol djeluje na centralni nervni sistem (CNS) inhibitorno, drugim riječima čovjek pod uticajem alkohola 
ne postaje veseo ili živahan zato što mu je CNS ekscitiran, nego zato što su viši centri (racionalno-
intelektualne funkcije: svijest, mišljenje, pažnja  i opažanje) inhibirani, pa su zbog toga niži centri (emocije, 
volja i nagoni) oslobođeni kontrole.  

Ako čovjek nastavi da pije nastaje opšte otupljenje, smetnje govora i motorike a alkohol otkačuje agresiju  
koja može da bude okrenuta  i prema okolini i prema samom sebi. Alkohol redukuje i strah koji je prirodan i 
neophodan regulator čovjekovog ponašanja, te pijana  osoba oslobođena straha  preduzima radnje  koje 
mogu ugroziti  svoj ili tuđi život. 

Pri nižim koncentracijama  alkohola u krvi, mogućnost individualnih varijacija ponašanja  je veoma velika.  
Što više nivo alkohola raste, to ponašanje postaje sličnije a alkoholemija  je bolje mjerilo  uticaja alkohola  
na svijest i ponašanje čovjeka jer pri vrlo visokim koncentracijama  jedva da ima nekakavih razlika. 

Na ponašanje alkoholisane osobe  uticaj imaju: 

- količina popijenog pića ,  

- faktori okoline, 

- struktura ličnosti,  

- dužina pijenja,  

- tolerancija na alkohol  i  

- brzina  pijenja. 

Najvažniji način dospjevanja alkohola u krv je putem konzumiranja alkoholnih pića odnosno per os. Alkohol 
se počinje resorbovati već u usnoj duplji (veoma malo) ali najveća količina se resorbuje kroz  sluznicu 
želudca (oko20%), dvanaestopalačnog i gornjeg dijela tankog crijeva (oko50%) a procenat resorpcije zavisi 
od  brzine konzumiranja alkohola, ispunjenosti organa hranom i koncentracije alkohola. 

Koncentrovana pića se resorbuju mnogo brže od razblaženih. Alkohol unijet na prazan želudac se brže 
resorbuje nego unijet na pun želudac. Alkohol unešen sa malom količinom hrane „meze“ brže se resorbuje. 
Nakon resorpcije alkohol se krvlju prenosi do svih organa i tkiva, od čega je najvažnije njegovo djelovanje na 
CNS i posljedice tog djelovanja. Nakon toga počinje i eliminacija alkohola od čega  se u jetri razgradi oko 
90% a putem disajnih organa, mokraće i znoja oko 10% nepomjenjenog alkohola. 

Osnovni zadatak vještaka je da procjeni da li je vozač sposoban za bezbjedno upravljanje motornim vozilom 
odnosno da učestvuje u saobraćaju. Prilikom vještačenja potrebno je uzeti u obzir i druge okolnosti  koje 
nepovoljno mogu da utiču na vožnju tj. da još više pospješuju  ekspresiju  nepovoljnih  efekata  alkohola,  
kao što su brzina kretanja, uslovi puta (kiša, snijeg, led), vidljivost (dan i noć, magla) i sl.  

Poseban značaj resorpcije i eliminacije  leži u određivanju  važnih pravno relevantnih  činjenica naročito  na 
određivanje  koncentracije alkohola u krvi u momentu delikta i kod utvrđivanja popijene količine  
alkoholnog pića. Rezultati koji se dobijaju hemijskom analizom odgovaraju koncentraciji alkohola u 
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momentu uzimanja krvi. U pravnom procesu je važno da se ustanovi kolika je količina alkohola u organizmu  
bila u vrijeme delikta - tempore criminis  (saobraćajne nezgode). 

Svi principi preračunavanja mogu doći u obzir samo ako se nedvosmisleno utvrdi da je resorpcija završena i 
da je ispitanik isključivo u eliminacionoj fazi. I pored toga  što se radi o složenom biološkom procesu,  ne 
može se isključiti niti mogućnost odstupanja usled posebnih uslova. 

Posebnu teškoću  predstavljaju slučajevi  kada je vremenski razmak između nezgode i uzimanja krvi za 
analizu veliki i u tim slučajevima faktor nesigurnosti  naglo raste, zbog čega mnogi autori  ne preporučuju 
retrogradno preračunavanje, ako ovaj vremenski  razmak iznosi maksimalno  6 časova. 

Teži problem u ovom vještačenju predstavlja davanje mišljenja, ako je analiza izvršena nakon  transfuzije  ili 
većeg gubitka krvi.  Ako je gubitak ili primanje krvi u količini većoj od 1 litra, ne može se utvrditi 
koncentracija alkohola u momentu kritičnog događaja. 

Najveća delikatnost i problem u ovoj vrsti vještačenja je u slučajevima kada je i kritični događaj i uzimanje 
krvi za pregled  izvršeno u fazi resorpcije alkohola. U zemljama  gdje je zakonom  zabranjena bilo koja 
količina alkohola u krvi prilikom vožnje, ovo ne predstavlja poseban  problem, međutim kod nas je za vozače 
amatere dozvoljena koncentracija alkohola u krvi  do 0,3 g/kg. U slučajevima da je ispitanik  u kratkom 
vremenskom intervalu popio 4 žestoka pića i da je odmah nakon toga došlo do pravnog prestupa u 
saobraćaju, on bi se mogao braniti da je u momentu delikta bio na početku resopcije i nije imao više od 0,3 
g/kg alkohola u krvi. Odgovor na ovo pitanje, ukoliko krv nije uzeta za pregled u momentu samog delikta  
(što je samo  teoretski  moguće), objektivno se ne može dati. U „Izvještaju o evropskoj sigurnosti  na 
putevima 2011-2020“ kao prijedlog Evropskoj komisiji  se preporučuje uvođenje 0,0 ‰ za volanom, tako da 
bi ubuduće u Evropi važilo pravilo „0,0 promila“. U nekim zemljama Evrope je već pravilo 0,0 ‰ (Mađarska, 
Češka, Slovačka, Estoniji, Rumunija), dok je u nekim dozvoljeno 0,2 ‰ (Norveška,Švedska,Poljska), 0,4 ‰ 
dozvoljeno je u Litvaniji a 0,8 ‰ u Engleskoj, Irskoj i Malti. Kod nas je dozvoljeno 0,30 g/kg osim 
profesionalnih vozača, instruktora vožnje i kandidata za vozače. 

Komplikovanost vještačenja može nastupiti  i ukoliko se kritični događaj desio u fazi resopcije a krv uzeta u 
fazi eliminacije. Da bi se izbjegle ove dileme  krv za analizu se mora uzimati  u dva maha u vremenskom 
intervalu od  ½ časa do jednog časa(Pravilnik o uzimanju krvi ). Opadanje ili porast  koncentracije  u krvi u 
drugom mahu  jasno će upućivati  ili na eliminacionu ili na resorpcionu fazu. Uzimanje uzoraka urina isto 
tako nam pokazuje u kojoj je fazi ispitanik bio ali je pouzdanija metoda uzimanja dva uzorka  krvi u 
određenom vremenskom intervalu.  

U skladu sa ZOBS-om u našoj svakodnevnoj  praksi prisutne su praktično dvije metode  za utvrđivanje  
alkoholisanosti  učesnika  u saobraćaju i to:  

- analizom uzetih uzoraka  krvi i urina od osobe, koja se obavlja u specijalizovanoj laboratoriji,  uz 
primjenu svih do sada priznatih svjedskih standarda  i  

- analizom izdahnutog vazduha iz pića putem za to odgovarajućih sredstava alkotestova koja se obavlja  
na licu mjesta 

A razlika u metodi mjerenja  količine alkohola  leži u činjenicama da:   

- se analizom krvi ili krvi i urina  utvrđuje stvarna količina  alkohola u krvi;  

- se analizom izdahnutog vazduha iz pluća utvrđuje količina alkohola u organizmu  a ne u krvi;  

Analiza izdahnutog vazduha je najšire primjenjivana metoda  i zasniva se na poznatom odnosu koncentracije 
alkohola u krvi  i izdahnutom vazduhu . 

Prednost  ove metode se ogleda u tome što nije invazivna, rezultati se dobijaju odmah  i ispitanik može da ih 
ospori na mjestu testiranja. Zatim, aparati su prenosivi, laki za upotrebu i nema problema sa odlaganjem 
biološkog materijala nakon analize. Najveća slabost metode je biološka komponenata  koja  se može 
razlikovati kod pojedinih osoba, kao što su vitalni kapacitet pluća, plućna oboljenja koja u principu ne 
moraju znatno uticati  na dobijeni rezultat ali ih treba razmotriti. 

Problemi sa ovom metodom mogu biti i neadekvatna upotreba aparata za testiranje jer sama primjena 
metode zahtjeva dobru obučenost policajaca, strogo pridržavanje uputstva za upotrebu  i veliku  
kooperaciju  testirane osobe  što je teško postići kod osobe pod uticajem alkohola. 
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Kod pravilne upotrebe dokazna vrijednost ove metode u prekršajnom postupku ne može se  poreći, te se 
široko primjenjuje za kontrolu saobraćaja i kod saobraćajnih prekršaja. Osobe koje ne prihvate rezultate ove 
metode  upućuju se na uzimanje uzoraka krvi.  

Uzimanje uzorka krvi vrši se isključivo u zdravstvenim ustanovama u komplet koji se zaduži u Jedinici za 
forenziku MUP-a RS sa propratnim zapisnikom te epruvetama za uzimanje uzoraka krvi i mokraće. Službeno 
lice mora kontrolisati  uzimanja uzoraka da  bi se izbjegle moguće zamjene ili bilo kakve druge manipulacije 
sa uzorcima. Uzorci se obilježavaju, čuvaju i dostavljaju u laboratoriju a do transporta  se moraju čuvati u 
frižideru. 

Uzimanje i analiza krvi radi  se kod učesnika u saobraćaju koji podliježu odredbama Krivičnog zakona  kako u 
saobraćaju tako i drugim djelima i primjenjuje se i  kod osoba koje ne prihvataju  rezultat dobijen  analizom 
izdahnutog vazduha. 

Gasna hromatografija je metoda koji se radi u našem Kriminalističko tehničkom centru  i najpouzdanija je 
metoda.  Specifična je za alkohol, ima veliku osjetljivost i brzinu, istovremeno se radi veliki broj uzoraka, 
daje pisane rezultate za arhivu  a uticaj ljudskog faktora  na rezultate praktično ne postoji. 

U zapisniku o uzimanja uzoraka, ljekari iz većih ili manjih centara, rijetko popunjavaju dio koji se odnosi na 
klinički pregled i ako je on veoma bitan i sastoji se od jednostavnih  testova na osnovu kojih dobijamo 
podatake koji se koriste kod davanja ocjene stepena alkoholisanosti u vrijeme kritičnog događaja. 
Utvrđivanje ovih stanja zahtjeva iskustvo ljekara. Jedan idealan i sasvim pouzdan test  kod ispitivanja 
promjene strukture ličnosti  pod dejstvom alkohola ne postoji,  zato se određeno mišljenje  može dati samo 
u slučajevima kada postoji  potpuna neusaglašenost psihičkih i fizičkih funkcija. 

Nerijetko postoji neslaganje oko toga ko može da daje ocjenu stepena alkoholisanosti u vrijeme kritičnog 
događaja, psihijatar ili neki drugi specijalista. 

Metodološki ovaj segment pripada sudskoj medicini i u mišljenju se ne izjašnjava o uračunljivosti ili 
neuračunljivosti ispitanika, što jeste domen neuropsihijatrije. Nama za saobraćaj nije značajno kakva je 
spoljna  manifestacija ponašanja nekog ispitanika (da li se smije ili plače ), važno je kako reaguju njegove oči, 
uši, motorika, perpcepcija odnosno ono što mu je bitno za bezbjedno upravljanje motornim vozilom ili 
učešće u saobraćaju. 

Prema  psihijatrima najvažniji je klinički pregled, koji svakako ima značaj ali kada bi se uradio neposredno 
nakon samog događaja i zajedno sa utvrđenom alkoholemijom. Kako je ova situacija praktično nemoguća 
moramo da radimo u uslovima koje imamo. Najidealnije je ako se uzorak krvi uzme neposredno poslije 
kritičnog događaja ili u perodu od 1 časa onda se utvrđena koncentracija  može smatrati  da je tempore 
criminis a što je veća vremenska distanca između događaja i vremena uzimanja krvi, veći su i problemi sa 
kojima se vještak suočava. 

Klinička slika akutne alkoholisanosti ne mora odgovarati koncentraciji alkohola u krvi, jer simptomatologija  
pijanstva  je veoma individualna  i zavisi od mnogih faktora. 

Djeca, jako stare osobe, osobe poslije povreda glave, osobe sa različitim duševnim poremećajima,  već pri 
malim količina alkoholnog pića  mogu  manifestovati  izrazite simptome pijanstva. 

Umorne  i psihički ili fizički  iscrpljene osobe,  dovode do  izrazitije manifestacije pijanstva koje po pravilu ne 
odgovara  određenoj koncentraciji alkohola.  Navika na alkohol takođe ima određeni značaj  jer  
takve osobe  mogu da podnesu veću količinu alkoholnog pića bez izrazite simptomatologije  pijanstva, mada 
u  kasnijem stadiju  kada dođe i do poremećaja psihičke strukture ličnosti  dolazi ponovo do  preosjetljivosti 
tako da ih i male količine  alkohola  dovode do „napitosti“. 

Temperaturni uslovi su važni za  simptomatologiju pijanstva tako da u zimskim danima ili u hladnim 
prostorijama  simptomatologija je slabije izražena nego kada se  alkohol konzumira u sparnim danima i pri 
visokim temperaturama. 

2. DJELOVANJE ALKOHOLA  

Alkohol prvenstaveno  oštećuje koru velikog moza,  gdje djeluje depresivno na više moždane centre dok 
pojačava aktivnost nižih. Negativno djelovaje alkohola na vid  utiče na smanjenje oštrine vida.  Utvrđeno je 
da alkohol zapravo počinje djelovati  već od 0,3 g/kg dok se oštrina dubinskog vida znatno smanjuje  pri 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
249 

 

koncentracijama od oko 1,00 g/kg, kada dolazi  do slabijeg uočavanja  udaljenosti  između dva predmeta. 
Kod određenog broja vozača već se oko 0,2 g/kg pojavljuje optički nistagmus pod kojim se podrazumijeva  
nehotično kretanje očiju,  da bi slika predmeta pala na mrežnicu, a najčešće se pojavljuje  pri  koncentraciji 
od 0,6 do 0,8 g/kg. Zbog alkoholisanosti  neispravno se procjenjuje brzina  i udaljenost nadolazećeg vozila, 
slabije se uočavaju predmeti u pokretu, zbog čega se smanjuje orjentacija u prostoru. Zbog djelovanja 
alkohola brzina akomodacije oka može se produžiti i do 60%. Vidni ugao trijezne osobe iznosi 180 stepeni a 
može i bez pokretanja glave iznositi 220 stepeni dok  se vidni ugao alkoholisane osobe smanjuje, pa vozač 
prekasno uočava vozila na raskrsnici koja mu dolaze sa strane. Trijezan vozač prima 18 individualnih optičkih 
impulsa u svakoj sekundi od kojih stvara cjelokupnu sliku. Onaj sa 1,00  g/kg  apsolutnog alkohola  u krvi 
prima 4-5  impulsa a onaj sa 2 g/kg prima samo 1 optički impuls u sekundi. U brzoj vožnji  ove slike postaju 
nejasne i mutne, nemaju oštrine a mnogo  toga oko sebe vozač nije u stanju da primijeti. Pri koncentraciji 
od 2,00 g/kg vozači ne mogu više razlikovati  crvenu od zelene boje na semaforu. U noćnim uslovima vožnja 
pod uticajem alkohola dovodi do stvaranja iluzija kada npr. tamna mrlja na putu predstavlja prepreku koju 
je potrebno zaobići ili zbog nje naglo zakočiti. Ovo se primjećuje već kod koncentracija od  0,5-1,00 g/kg.  

Razlika u vožnji između trijeznog i alkoholisanog vozača ogleda se u tome što i trijezan vozač čini greške, 
koje su pojedinačne ali ih je svjestan pa ih ispravlja. Alkoholisan vozač ih nije svjestan, greške se sabiraju 
jer ih ne ispravlja i ostaju dok traje vožnja u  alkoholisanom stanju.  

Alkohol nije jedini uzročnik saobraćajne nezgode ali svaka, pa i najmanja količina alkohola u krvi ima uticaja 
na vozačke sposobnosti. Nesposobnost za upravljanje motornim vozilom raste sa koncentracijom 
apsolutnog alkohola u krvi i na osnovu studije provedene na  Višoj tehničkoj školi u Drezdenu, smatra se da 
vozači sa koncentracijom alkohola  do 1,30 g/kg  su relativno nesposobni za bezbjedno upravljanje 
motornim vozilom, odnosno da su im vozačke sposobnosti smanjenje ali ne bitno dok vozači sa 
koncentracijom alkohola  preko 1,30 g/kg apsolutno su nesposobni za bezbjedno upravljanje motornim 
vozilom odnosno vozačke sposobnosti su im  bitno smanjenje. 

3. POREMEĆAJ STRUKTURE LIČNOSTI 

- Poremećaj percepcije i psihomotorike: pod percepcijom podrazumijevamo psihičku sposobnost 
ličnosti da u određenoj situaciji  zapazi i primi pojedinačne elemente i objedini  ih u doživljenu 
cjelinu. Iz tako jednog percipiranog doživljaja  proizilaze najrazličitije  motorne reakcije  organizma čiji  
se kvaliteti pod dejstvo alkohola  znatno mijenju. 

- Poremećaji funkcije čulnih organa: Čulna opažanja pod dejstvom alkohola su često pogrešna u smislu 
stvaranja iluzija naročito noću što često dovodi  do opasnosti  i posljedica u saobraćaju. Tako se od 
raznih bezopasnih predmeta, manjih životinja i sjenki mogu učiniti nepremostive prepreke zbog čega 
dolazi do naglog kočenja ili zaobilaženja, što naročito pri velikoj brzini predstavlja veliki rizik. 

Klasifikacija stadija alkoholisanosti  – prema prof.Savi Gorkiću iz knjige Sudska medicina  

Razumljivo da šema ili klasifikacija i simptomatologija akutne alkoholisanosti  izražena na osnovu prosjeka 
statističkih proučavanja i eksperimenata mnogih autora mora trpiti neka odstupanja u pojedinim 
konkretnim slučajevima. Mora se međutim imati na umu da i najmanje količine alkohola  mogu imati 
negativno dejstvo na efikasnost u vožnji čak i kod osoba  koje su tolerantne  prema alkoholu,  ukoliko se 
alkohol konzumira  pod određenim nepovoljnim okolnostima. Stoga proizilazi jedino pravilan  i tačan  
zaključak  da za  vrijeme upravljanja  motornim vozilom u krvi ne smije postojati ni najmanja količina 
egzogenog alkohola. 

Ako se pogleda procentualna zastupljenost pojedinih alkoholnih stanja po godinama (dijagram br. 1.) lako je 
uočiti da se u periodu 2010. – 2013. smanjuje broj trijeznih (kreće se od 42 do 46 %) u odnosu na 2008. i 
2009. godinu (kada je bio 51 %), a posebno u odnosu na period 2004. – 2007. (kada je bio 56 – 58,8 %). 

Suprotna tendencija se primjećuje kod koncentracija preko 1,00 ‰. Naime, broj ispitanika u stadiju lakog i 
srednjeg pijanstva (konc. alkohola 1,00 - 2,00 ‰) u periodu 2004. – 2007. bio je  od 17 do 19 %, zatim se u 
periodu 2008. – 2010. povećao na 21 do 23 %, da bi u poslednje tri godine (period 2011. – 2013.) porastao 
na oko 25 %, sa maksimumom od 26,6 % u 2013.godini. Primjećuje se i porast broja ispitanika u stadiju 
teškog pijanstva i prepitosti (konc. alkohola preko 2,00 ‰), koji u poslednje tri godine dostiže oko 20 %, za 
razliku od ranijih godina kada se taj procenat kretao oko 16 %. Broj ispitanika u tzv. pripitom stanju (konc. 
alkohola 0,30 – 1,00 ‰) uglavnom je konstantan i iznosi oko 10 %. 
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Grafik 1. Pregled prema koncentraciji alkohola tj. stadiju alkoholisanosti, po godinama (procentualna 
zastupljenost) 

Rađeni su mnoge  statističke  procjene i smatra se da:  

- dejstvo alkohola na organizam pri koncentraciji ispod 0,5 ‰  smanjuje efikasnost u vožnji  i 
sposobnost pravilnog reagovanja; 

- najveći procenat saobraćajnih nezgoda  se dešava  pod dejstvom  koncentracija alkohola u krvi, 
najčešće od 1,00 ‰  do 2,00 ‰; 

- gledajući dijagram primjećuje se da postoji  porast  stadija teškog pijanstva i prepitosti što 
predstavlja značajan podatak jer su neke ranije studije pokazivale da  i ako efikasnost u vožnji  opada 
sa porastom koncentracije alkohola  broj saobraćajnih nezgoda ne raste značajno, što može da ima 
razlog u tome da su lica u ovim stadijima pijanstva  donekle svjesna opasnosti, pa se ne usuđuju  da 
uzimaju volan ili su spriječeni od strane okoline ili su nesposobni  za upravljanje vozilom; 

4. ALKOHOL I PSIHIČKA SEKUNDA 

Pod psihičkom sekundom ili reakcijskim vremenom podrazumijeva se vrijeme koje protekne  od momenta 
percipiranja do momenta sprovođenja u djelo određenih radnji, odnosno vrijeme koje protekne od 
uočavanja neke opasnosti ili prepreke pa do  momenta preduzimanja određenih mjera ili radnji  da se ta 
opasnost otkloni. Reakcijsko vrijeme zavisi od sposobnosti pravilne percepcije i dobre kordinacije 
psihomotornog i muskulomotornog aparata. Što sve obuhvata sposobnost pravilne percepcije, emocionalna  
stabilnost, sposobnost prilagođavanja svakoj novonastaloj situaciji  na brz i efikasan način, kao i sve druge 
psihičke funkcije koje omogućavaju  da se određena zapažanja  prihvate i adekvatno prerade. Psihička 
sekunda nije ista ni kod svih psihički zadravih osoba ali se smatra da je prosječana 0,75 sekundi. Iako je 
razlika od 0,75 sekundi prosječnog reakcijskog vremena i reakcijskog vremena od 1 sekunde vrlo mala, ona 
može dati veliku razliku u vožnji . 

Hansen je prikazao tabelarno  kako izgleda  ta razlika: 

Brzina kretanja vozila        
 trag 

reakacijski 
put(0,75sek.) 

Kočenja 
(suv put) 

zaustavljanje 

60 km/čas 12 metara 28 metara 40 metara 

80km/čas 16 metara 50 metara 60 metara 

100km/čas 20 metara 80 metara 100 metara 

  

Brzina kretanja vozila   
trag 

reakacijski 
put(1sek.) 

Kočenja 
(suv put) 

zaustavljanje poledica 
snijeg 

60 km/čas 17 metara 48 metara 65 metara 115metara 

80km/čas 22 metra 80 metara 105 metara 185 metara 

100 km/čas 28 metara 131 metara 160 metara 300 metara 
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Dejstvo alkohola se više ogleda  u smanjenju tačnosti  i preciznosti pri  izvođenju određenih  pokreta nego u 
produžetku vremena izvođenja. Naročito brzo dolazi do produženja  psihičke sekunde  ako se alkohol 
konzumira u toku psihičkog ili fizičkog umora. Eksperimentalno je dokazano  da se već poslije  dvije čaše 
konjaka  ili drugog žestokog pića psihička sekunda produžava  na 1,5 sekundi a poslije 4 čaše na 2 sekunde, 
što znači da  već pri koncentraciji u krvi od 0,40 ‰  do 1,00 ‰ reakcijski put koji inače iznosi  12 do 17 
metara  pri brzini od 60 km/čas  produžava na oko 24 do 40 metara. Ako se tome doda  još veća brzina  koja 
redovno rezultira u ovim fazama alkoholisanosti, onda reakcijsko vrijeme i put zaustavljanja vozila još više 
raste  a mogućnost izbjegavanja  opasnosti se značajno smanjuje. U izvjesnim slučajevima može doći i do 
neznatnog smanjenja  psihičke sekunde  pri  manjim koncentracijama ali bilo da se povećava ili smanjuje, 
svakako predstavlja važan faktor u saobraćaju . 

Dobro voziti ne znači  samo poznavati propise i imati brže reflekse, nego se znati i ponašati  u saobraćaju. 
Svi vozači  bi međusobno morali biti tolerantniji i pokazivati veću solidarnost  kako bi se na putevima 
stvorila povoljnija atmosfera. Za  razliku od trijeznih i zdravih vozača,  alkoholisani  vozači i sa najmanjim 
koncentracijama alkohola ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Naročito je noćna vožnja  uz alkohol 
znatno zamornija i potencijalno opasnija, pa su udesi noću češći zbog slabe vidljivosti, zasljepljenosti i 
veće pospanosti vozača. 

KADA  PIJETE  NE  VOZITE – KADA  VOZITE  NE  PIJTE! 
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УПОТРЕБA СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ- 
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

SEAT BELTS USE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA- RESULTS 

Јелица Лубура1 и Мићо Миљевић2 

Резиме: Ауто мото савез Републике Српске периодично прати степен употребе сигурносних појасева код 
корисника путничких возила на подручју Републике Српске, као једног од основних индикатора безбједности 
саобраћаја. У раду је представљено истраживање које је спровео Ауто мото савез Републике Српске (АМС РС), у 
току 2014. године, у оквиру кампање под називом “Завежи! Доста приче, вежи појас!. Такође, биће приказани и 
резултати о употреби сигурносног појаса из 2012. и 2013. године. Истраживања у току 2012. 2013. и 2014. године 
проводила су се у два дијела, прије и после проведених превентивних и репресивних активности. Циљ 
провођења истраживање јесте сагледавање постојећег стања степена употребе сигурносног појаса код возача, 
сувозача и путника на задњим сједиштима, ради његовог побољшања, као и уочавање ефеката проведених 
кампања. Истраживање је проведено на путевима у насељу, ван насеља и аутопуту. Метод истраживања који је 
кориштен јесте непосредно опажање на терену.  

Добијене резултате АМС РС јавно објављује и прослијеђује субјектима који се баве безбједношћу саобраћаја у 
Републици Српској, у циљу предузимања одређених мјера унапређења безбједности саобраћаја. 

Кључне ријечи: истраживање, сигурносни појасеви, возачи, сувозачи, путници на задњим сједиштима 

1. УВОД 

Употреба сигурносних појасева једна је од најефикаснијих мјера смањења стопе страдања у 
саобраћају. 

Употребом пасивних елемената безбједности, сигурносних појасева уз ваздушне јастуке и наслоне за 
главу, као и сигурносних заштитних система за дјецу ублажавају се посљедице саобраћајних незгода. 
Разним научно истраживачким радовима доказана је ефикасност употребе сигурносних појасева на 
смањење стопе страдања у саобраћајним незгодама. Сигурносни појасеви не утичу на број 
саобраћајних незгода, него као пасиван елемент безбједности возила ефикасно ублажавају 
посљедице саобраћајних незгода (смањење погинулих и повријеђених лица).  

Иако је употреба сигурносног појаса у Републици Српској прописана и обавезна (ЗООБС БИХ), како за 
возаче, тако и за остале путнике у возилу, постојећа техничка рјешења омогућавају избор 
корисницима возила да ли ће их користити или не. Одлука о употреби сигурносног појаса зависи од 
свијести корисника (возача и путника) у возилима. 

Анализом саобраћајних незгода у току 2013. године, на путевима Републике Српске, може се уочити 
да више од 60% настрадалих лица (погунули и лица са тешким тјелесним повредама) су возачи, 
сувозачи и путници на задњем сједишту у возилу. Погинули корисници возила (возачи, сувозачи и 
путници на задњим сједиштима) чине око 50 % свих погинулих лица у саобраћајним незгодама у 
Републици Српској. Међу свим тешко повријеђеним, корисници возила чине око 66 %, а међу лакше 
повријеђеним чине 80 %.  

                                                           
1 дипл. инж. саоб., preventiva@ams-rs.com, Ауто мото савез Републике Српске, Књаза Милоша 29 б, Бања Лука, 

Република Српска 
2 инж. саобраћаја, miljevicmico@yahoo.com, Ауто мото савез Републике Српске, Књаза Милоша 29 б, Бања 

Лука, Република Српска 
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На основу проведених истраживања у свијету, када чеони судар наступи при брзини од око 50 km/h, 
невезани путници бивају одбачени унапријед силом од око три и по тоне, и тада по правилу наступају 
тешке тјелесне повреде, а често и смрт. Ако корисници возила не користе сигурносне појасеве, 
постоји велика вјероватноћа да погину и претрпе тешке тјелесне повреде. Невезан путник или дијете 
на задњем сједишту возила је веома опасно за возача и сувозача. Постоји велика могућност да ће 
возач и сувозач погинути или претрпјети тешке тјелесне повреде када тјело невезаних путника на 
задњем сједишту удари у њих. 

У земљама које су успоставиле ефикасан и одржив систем управљања безбједношћу саобраћаја 
(Шведска, Велика Бринтанија, Холандија, Њемачка, Аустрија, САД и др.) забиљежен је врло висок 
проценат коришћења сигурносних појасева (преко 90 %). Такође, код појединих развијених земаља 
(Њемачка , Велика Британија, Аустралија) проценат коришћења сигурносних појасева на задњим 
сједиштима креће се и до 90 %.  

У Извјештају Свјетске здравствене организације о стању безбједности саобраћаја наведено је да се 
употребом сигурносних појасева на предњим сједиштима ризик од смртног повређивања смањује до 
50%, а на задњим сједиштима до 75%.  

Ауто мото савез Републике Српске (АМС РС) са ауто мото друштвима периодично прати степен 
употребе сигурносних појасева код корисника путничких возила на подручју Републике Српске, као 
једног од основних индикатора безбједности саобраћаја. 

Савремени начин праћења стања безбедности саобраћаја на путевима заснивају се на систематском 
мјерењу и оцењивању. У циљу успостављања савеременог начина праћења и оцјењивања стања 
безбједности саобраћаја уводе се индикатори безбједности друмског саобраћаја. Индикатори 
безбједности саобраћаја (ИБС) су било која мјерења која су узрочно везана за саобраћајне незгоде и 
посљедице саобраћајних незгода, а користе се као додатак подацима о саобраћајним незгодама и 
посљедицама тих незгода на путевима. Индикатори безбједности саобраћаја су веза између 
посљедица саобраћајних незгода и мјера које се предузимају, како би се смањиле посљедице тих 
незгода. Помоћу индикатора описује се понашање учесника у саобраћају у погледу поштивања 
саобраћајних правила и прописа. 

Праћење и оцјењивање стања безбједности саобраћаја раније се вршило само на основу броја 
саобраћајних незгода и њихових посљедица. Овакав вид праћења и оцјењивања стања безбједности 
саобраћаја не нуди довољан увид у факторе који утичу на ниво безбједности саобраћаја, укључујући 
и оне које се могу контролисати, те не пружа поуздане информације о постојећем стању, као и о 
предузимању адекватних мјера и активности. Помоћу индикатора безбједности саобраћаја 
омогућено је и праћење ефикасности реализованих мјера и активности. 

2. КАМПАЊА "ЗАВЕЖИ! ДОСТА ПРИЧЕ, ВЕЖИ ПОЈАС!“ 

Како би се повећао ниво безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз повећање степена 
употребе сигурносних појасева, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске, Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, Ауто 
мото савеза Републике Српске и локалне заједнице проводили су кампање. У наредном тексту биће 
укратко представљена кампања која је проведена у мају, јуну и јулу 2014. године под називом 
„Завежи! Доста приче, вежи појас!, на подручју Републике Српске. 

У оквиру кампање вршено је истраживање, проведен превентивни и репресивни дио. 

Спровођење кампање имало је за циљ повећање нивоа безбједности саобраћаја повећањем 

употребе сигурносних појасева у Републици Српској. Превентивне активности реализоване су у 

периоду од 11. до 25. јуна 2014. године. Порука кампање „Завежи! Доста приче, вежи појас!“ 

преносила се средствима масовне комуникације (телевизија, радио, писани медији, интернет 
портали и др.). За потребе кампање креирани су од стране стручне институције (Академија 
умјетности, Универзитет у Бањој Луци, А-тим) летак, плакат, билборд, радио џингл и видео спот. У 
току превентивног дијела кампање вршена је подјела летака корисницима возила и постављање 
плаката на мјестима погодним за плакатирање на подручју Републике Српске. Постављено је и 
неколико билборда на подручју Бања Луке. Емитован је видео спот и радио џингл на радио и 
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телевизијским станицама на подручју Републике Српске. Након проведеног превентивног дијела 
припадници МУП РС проводили су репресивни дио. 

Потребно је напоменути да се кампања проводила непосредно након елементарних непогода 
(поплава) које су задесиле Републику Српску у мјесецу мају 2014. године, што је донекле утицало на 
ефекте спроведене кампање.  

АМС РС и ауто мото друштава, у току 2014. године ,прије и после кампање, спровели су 

истраживање понашања корисника путничких возила и ставова возача о прихватању и употреби 
сигурносних појасева на подручју Републике Српске. Како би се добио степен употребе сигурносног 
појаса и пратили ефекти проведених кампања, АМС РС и и ауто мото друштва и у току 2012. и 2013. 
године спроводили су истраживања. 

3. АУТО МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Ауто-мото савез Републике Српске је добровољно, интересно, независно и ванстраначко удружење 
ауто-мото друштава, спортских организација у области ауто-мото и картинг спорта из Републике 
Српске, са циљем задовољавања интереса и потреба у безбједности друмског саобраћаја, ауто-мото 
и картинг спорта, образовања, привредних и других дјелатности.  

Законом о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске ("Службени гласник РС", бр. 01/09), 
АМС РС је повјерeно вршење послова јавних овлашћења и овлашћења. У Закону о овлашћењима АМС 
РС наведено је да АМС РС поред других послова обавља и послове из области безбједности друмског 
саобраћаја, спровођењем превентивних и едукативних мјера усмјерених према свим субјективним и 
објективним факторима који утичу на безбједност саобраћаја. АМС РС у свом саставу има 48 ауто 
мото друштва која су распоређена на подручју Републике Српске и преко којих се врше и послови из 
области безбједности друмског саобраћаја. 

У Програму безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (2014. -2018.) наведено је да је и 
АМС РС међу кључним субјектима у систему безбједности саобраћаја у Републици Српској. 

4. УПОТРЕБА СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ –
РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА 2012. 2013.И 2014. ГОДИНЕ 

У сврху повећања степена употребе сигурносног појаса АМС РС и ауто мото друштва вршили су 
истраживања 2012. 2013. и 2014. године у оквиру кампања које су се проводиле у сарадњи са другим 
субјектима који се баве безбједношћу друмског саобраћаја у Републици Српској. У наредним 
поглављима биће представљени резултати употребе сигурносних појасева код свих корисника 
путничких возила (возача, сувозача и путника на задњем сједишту), прије и после спроведених 
кампања. 

4.1. Предмет, циљ, обим и временски термини истраживања 

Истраживањем су обухваћени возачи, сувозачи и путници на задњим сједиштима, односно њихово 
стварно понашање са аспекта употребе сигурносних појасева.  

Циљ истраживања био је утврђивање степена употребе сигурносних појасева код возача, сувозача и 
путника на задњим сједиштима, прије и после спроведених превентивних и репресивних активности. 
У истраживању је кориштен метод посматрања (непосредно опажање возача и путника у возилу на 
терену). Метод посматрања (непосредног опажања на терену) заснован је на бројању и 
евидентирању возача и путника у возилу који су користили појасеве у вожњи чиме се добио степен 
употребе сигурносних појасева у Републици Српској прије и после кампање. 

Истраживање је у току 2012. 2013. и 2014. године проведено у два дијела. Први дио истраживања 
(прво бројање) извршено је прије проведене кампање, како би се утврдио постојећи степен употребе 
сигурносног појаса, код корисника возила (возача, сувозача, путника на задњем сједишту). Други дио 
истраживања (друго бројање) вршено је после проведене кампање, како би се уочили ефекти 
проведених превентивних и репресивних активности. 
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У току 2012. године вршена су бројања на путевима у насељу и на путевима ван насеља, док је у току 
2013. и 2014. године вршено бројање и на аутопуту. У току 2012. године истраживањем је обухваћена 
31 локална заједница, у 2013. години 44 локалне заједнице, а у 2014. години 38 локалних заједница у 
Републици Српској. Локације на којима се вршило опажање и евидентирање понашања возача 
претежно су биле раскрснице, бензинске пумпе, пркинзи и сл. 

Времена опажања на терену бирана су тако да обезбједе репрезентативност узорака, односно да се 
добију довољно велики узорци. Пошло се од претпоставке да се могу очекивати значајне разлике 
између радних дана и дана викенда, па су за бројања, одабрани уторак (радни дан) и петак (почетак 
викенда). У току ових дана дефинисани су и часовни интервали кад се вршило бројање и то од 07,00 
до 09,00 часова и од 14,00 до 16,00 часова. 

Први дио истраживања (прво бројање) у току 2012. године провело се у првој половини мјесеца 
марта. Након првог бројања добијен је узорак на свим локацијама опажања од 28764 возача (28764 
возила), 11074 сувозача и 4494 путника на задњем сједишту. Након првог дијела истраживања 
спроведена је једномјесечна кампања. Други дио истраживања, након завршене кампање, 
реализован је у другој половини мјесеца априла 2012. године. Након проведеног другого бројања 
добијен је узорак 23504 возача, 8909 сувозача и 3346 путника на задњем сједишту.  

У 2013. години прво бројање вршено је почетком априла, а друго бројање крајем априла. У првом 
дијелу истраживања, на свим локацијама, опажено је 37 038 возача, 14 848 сувозача и 5913 путника 
на задњем сједишту. Након првог дијела истраживања спроведена је десетодневна медијска 
кампања и седмодневне репресивне активности. Након кампање проведено је друго бројање и 
добијен је узорак од 34 564 возача, 13783 сувозача и 5484 путника на задњем сједишту.  

Први дио истраживања у току 2014. године, прије провођења кампање, извршен је у мјесецу мају. На 
свим локацијама опажања на терену је опажено 29 011 возача, 10 988 сувозача и 4688 путника на 
задњем сједишту. Након тога проведена је петнаестодневна медијска кампања. Други дио 
истраживања проведен је почетком мјесеца јула и опажено је 26 812 возила (возача), 10 564 сувозача 
и 3944 путника на задњем сједишту.  

4.2. Резултати употребе сигурносних појасева добијени методом опажања на 
терену 

4.2.1. Употреба сигурносних појасева код возача (укупно насеље, ван насеља и аутопут) за 
2012. и 2013. и 2014. годину 

У току 2012. године анализирајући податке добијене непосредним опажањем возача на терену 
(укупно путеви у насељу и ван насеља), прије проведене кампање, добијено је да сигурносни појас 
користи само 39 % возача у току вожње на путевима Републике Српске. Након проведене 
једномјесечне кампање и након извршеног другог бројања, забиљежено је да 50 % возача користи 
сигурносне појасеве. Спроведена кампања у току 2012. године утицала је на повећање употребе 
сигурносних појасева код возача за +11 % (укупно локације у насељу и ван насеља) у односу на 
резултате са првог бројања. 

Анализом употребе сигурносних појасева код возача у току 2013. године (укупно на локацијама у 
насељу, ван насеља и аутопуту) у Републици Српској, добијено је да сигурносни појас користи 45 % 
возача прије проведене кампање. Ефекти проведених превентивних и репресивних активности из 
2012. године, на повећање употребе појаса код возача, опали су са 50 % на 45 % у 2013. години, 
односно забиљежено је смањење за -5%.  

Након проведене десетодневне медијске кампање и појачаних репресивних активности од стране 
МУП РС у току 2013, године степен употребе сигурносног појаса код возача повећан је на 48 %. 
Проведена кампања утицала је незнатно на пораст процента возача који си користили сигурносни 
појас за +3%, у односу на постојеће стање. 

У току 2014. године након првог дијела истраживања, прије медијске кампање, 43 % опажених возача 
употребљавало је сигурносни појас у току вожње на путевима Републике Српске. Ефекти постигнути 
проведеном кампањом у току 2013. године смањени су за -5 %, након првог дијела истраживања у 
2014. години (са 48% на 43%).  
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Након проведене петнаестодневне медијске кампање у току 2014. године и након завршеног другог 
дијела истраживања проценат возача који користе сигурносни појас повећан је на 49 %, односно  
забиљежено је повећање за +6% у односу на резултате прије кампање. 

 
График 1.  Процентуални расподјела употребе сигурносних појасева код возача (укупно) све  

локације опажања) у току 2012. 2013.и 2014. године 

Табела 1. Приказ полне структуре узорка и процентуалне употребе појаса код опажених возача 

возачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско укупно мушко женско укупно 

2012. 
год 

број опажених 24136 4628 28764 19741 3763 23504 

везаних (%) 35.56 56.14 38.87 47.26 67.18 50.45 

2013. 
год 

број опажених 30886 6152 37038 29208 5356 34564 

везаних (%) 42.09 58.44 44.81 44.75 62.7 47.53 

2014. 
год 

број опажених 24231 4780 29011 22799 4013 26812 

везаних (%) 39.87 59.18 43.05 46.8 62.75 49.18 

 

Анализом резултата употребе сигурносних појасева код возача у току 2012. 2013. и 2014. године 
уочено је да сигурносни појас у насељу користи мање возача у односу на локације ван насеља и 
аутопут, што је приказано на графику 2. Разлози знатно веће употребе појасева на путевима ван 
насељених мјеста код возача (и код мушкараца и код жена) могу се наћи у већим брзинама кретања 
њихових возила и у дужим релацијама путовања. 

 

График 2. Процентуални расподјела употребе сигурносних појасева код возача по локацијама (насеље, ван 
насељ, ауто пут) и полу (мушко, женско)у току 2012. 2013. и 2014. године 

Анализирајући резултате добијене непосредним опажањем возача, посматрано по локацијама 
опажања и по полу (табела 1. и график 2.), у току 2012. 2013.и 2014. године уочено је да возачи 
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мушког пола мање користе сигурносне појасева, у односу на возаче женског пола. Код возача 
женског пола стопа употребе појаса је већа и на путевима у насељу, ван насеља и аутопуту у односу 
на возаче мушког пола. У току 2012. године спроведена кампања подједнако је утицала на повећање 
употребе сигурносног појаса и код мушкараца и код жена за + 11%, у односу на постојеће стање. У 
току 2013. године кампања је утицала на повећање употребе појаса код мушкараца за +3 % и код 
жена за +5%, док је то повећање у 2014. години код мушкараца било +7 %, а код жена +4%. 

4.2.2. Употреба сигурносних појасева код сувозача (укупно насеље, ван насеља и аутопут) 
за 2012. и 2013. и 2014. годину 

Проценат употребе сигурносног појаса код укупног узорка опажених путника на предњем сједишту, 
укупно на свим локацијама опажања, у Републици Српској, приказан ја на графику 3.  

У току 2012. године, 36 % сувозача користило је сигурносни појас, укупно на свим локацијама 
опажања на путевим у Републици Српској. У току 2012. године након проведене кампање степен 
употребе сигурносног појаса повећан је код сувозача на 51 % , односно повећан је за +15 % у односу 
на постојеће стање.  

У току 2013. године, анализирајући податке добијене непосредним опажањем на свим локацијама 
(насеље, ван насеља, аутопут) у Републици Српској, употреба сигурносног појаса код сувозача 
износила је 49 %. У току 2013. године на основу резултата првог дијела истраживања, код сувозача су 
незнатно опали ефекти проведене кампање из 2012. године. На основу резултата другог дијела 
истраживања уочено је да је кампања проведена у 2013. години утицала на повећање употребе 
сигурносног појаса за +4%. 

Степен употребе сигурносних појасева код сувозача у току 2014. године, прије проведене кампање, 
износио је 45 %. Ефекти постигнути проведеном кампањом у току 2013. години нису задржани у 2014. 
години, када се проводило прво бројање. Након проведене петнаестодневне кампање у току 2014. 
године употреба сигурносног појаса код сувозача повећана је за +7 % у односу на постојеће стање.  

 
График 3. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код сувозача (укупно путеви у насељу, 

ван насеља и ауто пут) у току 2012. 2013. и 2014. године 

Табела 2. Приказ структуре узорка и процента употребе појаса код опажених сувозача  

сувозачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско дијете укупно мушко женско дијете укупно 

2012. 
год 

број опажених 5150 5499 425 11074 4205 4473 231 8909 

везаних (%) 32.97 41.66 9.18 36.37 45.3 58.75 23.38 51.49 

2013. 
год 

број опажених 6898 7422 528 14848 6351 6982 450 13783 

везаних (%) 42.26 55.83 31.06 48.65 43.36 61.76 47.11 52.8 

2014. 
год 

број опажених 5479 5163 346 10988 5087 5169 308 10564 

везаних (%) 38.82 51.6 29.19 44.52 45.11 59.86 44.81 52.32 
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На основу података из 2012. 2013. и  2014. године сувозачи мушког пола су мање склони коришћењу 
сигурносних појасева у односу на сувозаче жене (график 4.). Сувозачи женског пола, као и возачи 
женског пола имају изграђенији став о значају употребе сигурносног појаса током вожње у односу на 
сувозаче и возаче мушког пола.  

 

График 4. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код сувозача мушког и женског пола и код 
дјеце-сувозача, укупно на свим по локацијама опажања, у току 2012. 2013. и 2014. године 

Највеће позитивне ефекте остварила је кампања проведена у току 2012. године код сувозача мушког 
пола (+12%), женског пола (+17 %) и дјеце (+14 %). Кампање проведене у току 2013. и 2014. године 
значајније су утицале на повећање употребе појаса код дјеце на мјесту сувозача (за + 16 %). 

Анализом података за путнике на предњем сједишту добијених по локацијама опажања у току 2012. 
2013. и 2014.године, уочено је да је проценат коришћења сигурносног појаса од стране сувозача, као 
и код возача, мањи у насељу него ван насеља. Такође, жене сувозачи на путевима у насељу, ван 
насеља и аутопуту више употребљавају појас у односу на сувозаче мушког пола.  

На основу резултата добијених методом опажања возача и сувозача, из 2012. 2013. и 2014. године, 
возачи више користе сигурносне појасева у односу на сувозаче (одрасла лица). 

4.2.3. Употреба сигурносних појасева код путника на задњем сједишту (укупно насеље, 
ван насеља и аутопут) за 2012. 2013. и 2014. годину 

Методом опажања укупног узорка одраслих путника на задњем сједишту добијено је да сигурносни  
појас у току 2012. године користило само 4 % одраслих путника на задњем сједишту, а проведена 
кампања утицала је на повећање степена употребе појаса за +4 %, у односу на постојеће стање. У 
2013. години, након проведене кампање, само 4 % одраслих путника на задњем сједишту користило 
је сигурносни појас. У току 2014. године 3 % одраслух путника користило је сигурносни појас, а након 
проведене кампање забиљежено је повећање употребе сигурносног појаса за +2 % (график 5), у 
односу на постојеће стање. 

На основу резултата из 2012. године, степен употребе сједалица и сигурносног појаса код дјеце на 
задњем сједишту је 18 %, док 82 % дјеце није било превезено на безбједан начин. У току 2012. 
године, након кампање, употреба сједалица и појаса за дјецу повећана је са 18 % на 24 % (повећање 
за +6%).  

У току 2013. године добијен је податак да је само 19 % дјеце било превезено у сједалицама и 
користило сигурносни појас, током вожње на путевима у Републици Српској. Проведена кампања у 
току 2013. године забиљежила је пораст процента употребе сједалица и појасева код дјеце за +4%.  
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На основу резултата добијених методом опжања на терену, у току 2014. године, проценат употребе 
сигурносних сједалица/сигурносног појаса код дјеце износи 25 % и прије и после спроведене 
кампање (график 5.). 

  

График 5. Процентуална расподјела употребе појасева код путника на задњем сједишту (одрасли и дјеца) у 
току 2012. 2013.и 2014. године 

Табела 3. Приказ структуре узорка опажених путника на задњем сједишту (одрасли и дјеца) и 
процента употребе појаса/сједалица 

задње сједиште 
прије кампање после кампање 

мушко женско дијете укупно мушко женско дијете укупно 

2012. 
год 

број опажених 1395 1389 1710 4494 1058 1056 1232 3346 

везаних (%) 4.09 3.17 18.36 9.23 5.76 9.66 24.27 13.81 

2013. 
год 

број опажених 1766 1787 2360 5913 1646 1781 2057 5484 

везаних (%) 5.83 7.55 18.64 11.47 3.77 5.17 21.73 10.96 

2014. 
год 

број опажених 1717 1382 1589 4688 1297 1261 1386 3944 

везаних (%) 2.1 3.62 24.92 10.28 3.7 6.26 25.11 12.04 

 

Одрасла лица која се превозе као путници на задњем сједишту скоро уопште да не користе 
сигурносне појасеве у току вожње на путевима Републике Српске. Проведене кампање и у току 2012. 
2013. и 2014. године нису оствариле неке значајније позитивне резултате на употребу појаса код 
одраслих путника и код дјеце (појасеви/сједалице)на задњем сједишту.  

На основу резултата добијених у току 2012. 2013. и 2014. године степен употребе сигурносног појаса 
код одраслих лица и сједалица/појаса код дјеце већи је на путевима ван насеља у односу на путеве у 
насељу.  

4.2.4. Употреба сигурносних појасева по локацијама опажања (насеље, путеви ван насеља) 

На основу резултата из 2012. 2013. и 2014. године, код свих корисника возила (возачи, сувозачи и 
путници на задњем сједишту), прије и после спроведене кампање, мања је употреба сигурносног 
појаса у насељу у односу на остале путеве ван насеља (табела 4.). Веће брзине кретања и дуже 
релације путовања значајно утичу да одлуку корисника возила да употребљавају сигурносне појасеве 
у току вожње, на путевима у Републици Српској. 
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Табела 4. Приказ употребе сигурносног појаса на путевима у насељу и ван насеља, по категоријама 
корисника возила 

  % везаних 

Година Категорија 

Насеље Ван насеља 

Прије 
кампање 

После 
кампање 

Прије 
кампање 

После 
кампање 

  Возачи 29.78 47.18 51.99 56.17 

2012 Сувозачи 27.93 44.85 47.26 60.94 

  Задње сједиште 5.63 11.83 13.18 16.27 

  Возачи 35.35 40.33 56.21 58.58 

2013 Сувозачи 38.36 45.37 59.61 62.45 

  Задње сједиште 9.8 10.24 14.37 10.86 

  Возачи 36.35 40.48 50.01 60.06 

2014 Сувозачи 35.21 40.96 53.94 64.61 

  Задње сједиште 9.54 11.05 11.99 12.53 

5. ЗАКЉУЧАК 

АМС РС и ауто мото друштва у току 2012. 2013. и 2014. године пратили су степен употребе 
сигурносног појаса, код свих корисника возила, на путевима Републике Српске, као једног од 
основних индикатора безбједности саобраћаја. У току 2012. 2013. и 2014. године истраживање се 
вршило прије и после спроведених капмања. 

На основу резултата проведеног истраживања у току 2012. 2013. и 2014. године, степен употребе 
сигурносних појасева у Републици Српској је незадовољавајући и низак. Ефекти постигнути 
кампањама у току 2012. и 2013. и 2014. године нису дали очекиване резултате, што указује да 
проведене провентивне и репресивне активности нису биле довољне.  

Степен употребе сигурносног појаса у току 2014. године, након првог дијела истраживања (првог 
бројања), на подручју Републике Српске износио је код возача 43 %, код сувозача 45 %, на задњем 
сједишту код одраслих лица 3 %, а код дјеце 25 % (употреба сједалица и подметача, са појасем). На 
предњим сједиштима (возачи и сувозачи) степен употребе сигурносног појаса прије проведене 
кампање износио је 44 %, а на задњим сједиштима (одрасли и дјеца) 10 %. 

Након проведене кампање у току 2014. године степен употребе појаса износи код возача 49 %, код 
сувозача 52 %, на задњем сједишту код одраслих путника 5 %, а употреба сигурносних сједалица са 
појасевима на задњем сједишту, остала је на истом нивоу као и прије кампање (25 %). Степен 
употребе сигурносног појаса на предњим сједиштима (укупно возачи и сувозачи) након проведене 
кампање износи 51 %, а на задњим (одрасли и дјеца) 12 %. 

Код свих корисника возила у току 2014. 2013. и 2012. године (возачи, сувозачи и путници на задњем 
сједишту) и прије и после спроведене кампање, већа је употреба појаса на отвореним путевима (ауто 
путеви и остали путеви ван насеља) у односу на путеве у насељу. Ови резултати указују да веће 
брзине кретања и дуже релације путовања значајно утичу на степен употребе сигурносног појаса.  

Жене у улози возача, сувозача и на задњем сједишту, користе у већем проценту сигурносни појас у 
односу на мушкарце на истим позицијама, односно имају изграђенији став према значају употребе 
сигурносног појаса, како на путевима у насељу тако и на путевима ван насеља. Одрасли путници на 
задњем сједишту скоро да не користе појас, док код самих родитеља не постоји развијена свијест о 
значају безбједног превоза дјеце у сигурносним сједалицама или на посебним подметачима. 

На основу резултата добијених методом опажања возача и сувозача, из 2012. 2013. и 2014. године, 
возачи више користе сигурносне појасева у односу на сувозаче (одрасла лица). 

АМС РС наставиће са ауто мото друштвима да прати степен употребе сигурносног појаса на путевима 
Републике Српске и наредних година код корисника возила. Како би се постигли већи ефекти 
проведених кампања, односно да би се повећала свијест, ниво знања и промјенили ставови о значају 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
262 

 

употребе сигурносних појасева код корисника возила потребно је појачати превентивно и репресивно 
дјеловање субјеката који се баве безбједношћу саобраћаја у Републици Српској. 

Како би ефекти кампања били већи потребно је: 

- реализовати кампање у потпуности у складу са најбољом праксом и свјетским препорукама, а 
не само неке њене дијелове; 

- продужити трајање кампања; 

- одредити очекиване резултате, квалитативне и квантитативне циљеве кампање; 

- наставити проводити кампање са професионалним медијским (маркетиншким) материјалима 
(ТВ и радио спотови, материјали за билборде и други писани материјали)  

- обезбједити већу подршку од средстава информисања (нарочито од ТВ станица за емитовање 
спотова као и других писаних и електронских медија); 

- да полицијска принуда буде дио кампање. Кампању мора пратити полицијска принуда. 
Кампања без принуде и принуда без кампање неможе дати неке веће и трајније ефекте на 
понашање људи. 
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АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈКП ГСП БЕОГРАД 

TRAFFIC SAFETY ANALYSIS IN JKP GSP BEOGRAD 

Мирјана Јовановић1, Ведран Вукшић2 и Тијана Иванишевић3 

Резиме: У раду су анализирани подаци о саобраћајним незгодама, са учешћем возила ЈКП ГСП „Београд“, и 
њиховим последицама. Подаци о саобраћајним незгодама, који су анализирани у раду, добијени су из интерне 
базе података о саобраћајним незгодама ЈКП ГСП „Београд“. 

Кључне речи: безбедност саобраћаја, саобраћајне незгоде, јкп гсп београд. 

1. УВОД 

Јавно комунално предузеће ГСП „Београд“ (у даљем тексту: Предузеће), чија је основна делатност 
превоз путника у градском и приградском саобраћају, располаже са возним парком од 1.225 возила 
која, дневно, учествују у саобраћају на 135 линија јавног градског путничког превоза. Линије су 
конципиране тако да опслужују све делове града (мрежа градских линија се простире преко 12 
градских општина) и базиране су тако да корисници имају алтернативу у коришћењу видова превоза 
и преклапања линија. Сваки саобраћајни погон има одређени број линија које опслужује својим 
возилима. У Предузећу има шест саобраћајних погона и то: четири аутобуска, један трамвајски и 
један тролејбуски. Саобраћајни погони се деле на две целине: сектор саобраћаја и сектор одржавања 
возила. У сектору саобраћаја доминантан је број возача, док остало особље врши послове 
управљања, организације, дообуке, и контроле возача и возила. Овом сектору припадају послови 
шефа саобраћаја, заменика шефа саобраћаја, стручног сарадника, шефа распореда, раферента за 
безбедност саобраћаја, референта саобраћаја, инструктора рада возача, диспечера, примаоца возила 
и тахографисте.  

Предузеће је 2007. године успоставило систем квалитета према захтевима стандарда ISO 9001:2000. 
Поред експлоатације линијског и ванлинијског саобраћаја, саставни део процеса саобраћајне 
експолоатације је и Служба за регулисање и безбедност саобраћаја која је саставни део 
Организационе јединице „Планирање и управљање саобраћајем“. Најважније активности које се 
спроведе у Предузећу везане за унапређење безбедности саобраћаја су: дообука, контрола рада 
возача на траси линија или терминусима, периодично алкотестирање, периодичан лекарски преглед, 
очитавање тахографских листића, провера техничке исправности возила, провера трасе линија, 
евидентирање и праћење саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода (Живановић et al, 
2012).  

Приликом примања у радни однос нових возача, поред услова које морају да задовоље ради  
квалификације на радно место возача, врши се дообука возача у матичном саобраћајном погону. 
Дообука се односи на проверу познавања саобраћајних прописа, начин управљања возилом, 
упознавање са возним парком и трасом линија које саобраћајни погон опслужује, едукацијом у 
смислу приказивања кратких филмова и разговора са возачима. Дообука се врши и код возача који 
поседују одређено возачко искуство и дели се на обавезну и по потреби, или приликом измена 
закона, правилника, одлука и других аката (Живановић et al, 2012).  
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Ради провере психофизичког стања возача планиран је и периодични лекарски преглед, који се 
спроводи на сваке три године а у случају потребе и чешће, када се врши и поновно тестирање возача 
у вези познавања саобраћајних прописа од стране референта за безбедност саобраћаја. Свакодневно 
се читају и тахографски листићи и врши се периодична провера на присуство алкохола, а против 
возача који крше Закон о безбедности саобраћаја на путевима спроводе се одговарајуће мере. 
Инструктор рада, референт саобраћаја, као и референт за безбедност саобраћаја врше контролу рада 
возача на траси линија или терминусима, и том приликом уочавају да ли се возачи придржавају 
саобраћајних прописа, да ли поштују Правилник о раду саобраћајног особља и друге наредбе донете 
у циљу превенције саобраћајних незгода, а у вези са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, 
након чега сачињавају извештаје, а несавесни возачи се позивају на разговор или дообуку како би се 
утицало на свест возача и спречиле евентуалне негативне последице (Живановић et al, 2012).  

Периодично се врши и провера техничке исправности возила, као и стања коловоза, постојање 
одговарајуће хоризонталне и вертикалне сигнализације дуж трасе линија и слично. Сачињавају се 
извештаји и прослеђују одговарајућим службама у Предузећу на даљу процедуру (Живановић et al, 
2012).  

2. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

У раду је коришћен статистички метод анализе саобраћајних незгода у којима су учествовала возила 
Предузећа. Истраживањем је обухваћено 13.398 саобраћајних незгода које су се догодиле у 
деветогодишњем периоду од 2005. године до 2013. године. 

Током обраде података сагледана су одређена обележја саобраћајних незгода, односно саобраћајне 
незгоде су анализиране према: временским карактеристикама, виду превоза, радном искуству 
возача, последицама и према месту настанка, односно према линијама јавног градског путничког 
превоза на којима су се догодиле саобраћајне незгоде.  

 

  

Слика 1. Извештај возача о саобраћајној незгоди 
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За статистичку анализу саобраћајних незгода коришћени су подацима о саобраћајним незгодама из 
интерне базе података Предузећа. Подаци о саобраћајним незгодама се прикупљају на основу: 
Извештаја возача о саобраћајној незгоди (Слика бр. 1), Извештаја „Пријава штете на возилу“ који 
достављају примаоци возила, Извештаја о саобраћајним незгодама који доставља Организациона 
јединица „Планирање и управљање саобраћајем“, Записника о увиђају саобраћајних незгода, и од 
децембра 2009. године „Европског извештаја о саобраћајној незгоди“ уколико увиђај није вршила 
саобраћајна полиција. На основу наведеног формира се централна база података о саобраћајним 
незгодама на нивоу Предузећа. У базу података се уносе подаци о: датуму саобраћајне незгоде, часу 
током ког се догодила саобраћајна незгода, саобраћајном погону коме припада возило које је 
учествовало у саобраћајној незгоди, броју линије јавног градског путничког превоза на којој се 
догодила саобраћајна незгода, врсти возила (трамвај, тролејбус или аутобус), гаражном броју возила, 
запосленом који је учествовао у саобраћајној незгоди (име и презиме, године старости, службени 
број и године стажа), часу рада запосленог, месту незгоде, типу незгоде, настрадалим лицима, 
причињеној материјалној штети, карактеристикама и стању пута. База података садржи све 
неопходне податке значајне са апекта безбедности саобраћаја. 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

У периоду од 2005. године до 2013. године догодило се 13.398 саобраћајних незгода у којима су 
учествовала возила Предузећа. Крива укупног броја саобраћајних незгода, у периоду од 2005. године 
до 2008. године, има растући тренд, при чему је у 2008. години забележен највећи број саобраћајних 
незгода (1.753 саобраћајне незгоде), затим број саобраћајних незгода „нагло“ опада, при чему је 
опадајући тренд успешно успостављен у периоду од 2008. године до 2012. године и у 2012. години 
забележене су 1.192 саобраћајне незгоде. Наиме, број саобраћајних незгода који опада са 1.753 
(2008. године) на 1.337 саобраћајних незгода (2010. године) може бити последица „психолошког 
утицаја“ због израде и почетка примене „новог“ Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Слика 
бр. 2).  

После доношења „новог“ Закона о безбедности саобраћаја на путевима од стране Скупштине 
Републике Србије, 29.05.2009. године, у Предузећу је формирано неколико радних група са задатком 
да се постојећи правилници ускладе са новим Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 
Предузет је низ мера и акција како би се возачи упознали са „новим“ Законом о безбедности 
саобраћаја на путевима, а посебна пажња посвећена је спровођењу кампање кроз упознавање 
возача путем Листа градског саобраћајног предузећа „Београд“ о „новом“ Закону о безбедности 
саобраћаја на путевима. Децембарски број Листа био је посвећен „новом“ Закону, са јасно 
израженим новинама у односу на претходни Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима. 
Лист је подељен свим возачима уз потпис, у тиражу од 3.500 примерака. 

 
Слика 2.  Укупан број саобраћајних незгода, у периоду од 2005. године до 2013. године 

1716
1581

1690 1753

1478
1337 1318

1192
1333

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Б
р

о
ј с

ао
б

р
аћ

ај
н

и
х 

н
ез

го
д

а

Године

побољшан тролејбуски 
подсистем  

побољшан трамвајски и 
аутобуски подсистем 

побољшан аутобуски 
подсистем 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
266 

 

Опадање броја саобраћајних незгода у периоду од 2010. године до 2012. године може се повезати и 
са „обновом“ возног парка Предузећа. Наиме, у периоду од 2010. године до 2013. године Предузеће 
је уложило значајна средства у модернизацију возног парка у смислу набављања нових возила која 
омогућавају бржа, сигурнија, удобнија и квалитетнија путовања путника. Током 2010. године 
испоручена су 83 тролејбуса марке Белокоммунмаш АКСМ-321.00С, затим је током 2011. године 
дошло до побољшања трамвајског подсистема набавком нових трамваја марке CAF Urbos 3. 
Аутобуски подсистем је „обновљен“ током 2011. године набавком 10 аутобуса марке BIK-203CNGS, и 
током 2013. године када је испоручено 10 аутобуса марке IKARBUS IK218-M и 150 аутобуса марке 
SOLARIS Urbino 18 који, данас, саобраћају на 28 линија јавног градског путничког превоза. (Слика бр. 
2). 

Приликом анализе стања безбедности саобраћаја најважније је да се користе показатељи који 
квалитетно дефинишу постојеће стање безбедности сабраћаја. Наиме, ако би се посматрао укупан 
број саобраћајних незгода према виду превоза у Предузећу могло би се закључити да аутобуси више 
учествују у саобраћајних незгода у односу на остале видове превоза, што се може објаснити већом 
заступљеношћу аутобуса на линијама јавног градског путничког превоза (Табела бр. 1).  

Табела 1. Заступљеност возила у саобраћају 

Видови превоза путника на линијама Укупан број возила на линијама 

Трамвајски подсистем 231 

Тролејбуски подсистем 131 

Аутобуски подсистем 863 

 
Од укупног броја саобраћајних незгода које су се догодиле, у посматраном периоду од 2005. године 
до 2013. године најзаступљеније су саобраћајне незгоде са учешћем аутобуса (8.535 саобраћајних 
незгода – 64%), потом саобраћајне незгоде са учешћем трамваја (3.559 саобраћајних незгода – 26%) и 
саобраћајне незгоде са учешћем тролејбуса (1.331 саобраћајних незгода – 10%) (Слике бр. 3 и 4).  

 

Слика 3. Заступљеност вида превоза у укупном броју саобраћајних незгода, у периоду од 2005. 
године до 2013. године 

Наиме, када се посматра број незгода на 100.000 километара долази се до потпуно другачијих 
резултата. Укупан број саобраћајних незгода на 100.000 километара, посматрано за тролејбуски и 
аутобуски подсистем, бележи тренд опадања саобраћајних незгода, при чему је позитиван тренд 
опадања саобраћајних незгода успешно успостављен код тролејбуског подсистема, где је током 
деветогодишњег периода број саобраћајних незгода смањен за 58.5%. Када се посматра трамвајски 
подсистем може се закључити да број саобраћајних незгода на 100.000 километара има растући 
тренд у периоду од 2005. године до 2008. године, при чему долази до опадања броја саобраћајних 
незгода, затим у 2013. години број саобраћајних незгода „нагло“ расте (Слика бр. 5). Имајући у виду 
претходно наведено веома је важно да се за оцену безбедности саобраћаја користе показатељи који 
квалитетно дефинишу постојеће стање безбености сабраћаја, јер се на тај начин одређују „места“ на 
која прво треба деловати. С обзиром на километражу коју возила остваре, и њихову заступљеност у 
саобраћају, установљено је да се највећи број саобраћајних незгода догоди са учешћем трамваја, па 
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би прве активности требало усмерити на испитивање разлога повећаног броја незгода када су у 
питању трамваји. 

 

Слика 4. Укупан број саобраћајних незгода према виду превоза, у периоду од 2005. године до 2013. 
године 

 

Слика 5.  Број саобраћајних незгода на 100.000 километара према виду превоза, у периоду од 2005. 
године до 2013. године 

У периоду од 2005. године до 2013. године у саобраћајним незгодама са учешћем возила Предузећа 
смртно је страдало 49 лица, теже повреде задобила су 153 лица, док су лакше повреде задобила 
1.443 лица. Највећи број погинулих лица забележен је 2013. године (9 лица), највећи број теже 
повређених лица забележен је 2010. године (24 лица), док је највећи број лакше повређених лица 
забележен 2005. године (187 лица). Број погинулих и теже повређених лица из године у годину 
„варира“ и није успостављен тренд. Број лакше повређених лица има опадајући тренд у периоду од 
2005. године до 2008. године, након чега долази до пораста број лакше повређених лица, при чему је 
растући тренд успостављен до 2013. године (Слика бр. 6). 

Анализом података о временској расподели саобраћајних незгода по месецима у току године, може 
се закључити да су месеци са највећим бројем саобраћајних незгода октобар (1.337 саобраћајних 
незгода), децембар (1.300 саобраћајних незгода) и новембар (1.258 саобраћајних незгода). Наведене 
месеце карактерише повећан број кретања и лошији временски услови. Најмањи број саобраћајних 
незгода забележен је у „летњим“ месеца: август (876 саобраћајних незгода) и јул (951 саобраћајних 
незгода), а што се може повезати са летњим редом вожње, односно учествовањем мањег броја 
возила на линијама јавног градско путничког превоза. Укупан броја саобраћајних незгода има 
растући тренд ако се посматра период од јануара до децембра месеца (Слике бр. 7 и 8). 
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Слика 6.  Структура саобраћајних незгода према последицама, у периоду од 2005. године до 2013. 
године 

 

Слика 7. Расподела саобраћајних незгоде по месецима у току године, у периоду од 2005. године до 
2013. године 

Највећи број саобраћајних незгода током 2005. године догодио се у месецу септембру (176 
саобраћајних незгода), током 2006. године у месецу октобру (175 саобраћајних незгода), током 2007. 
године у месецу октобру (184 саобраћајне незгоде), током 2008. године у месецу октобру (177 
саобраћајних незгода), током 2009. године у месецу фебруару (141 саобраћајна незгода), током 2010. 
године у месецу октобру (144 саобраћајне незгоде), током 2011. године у месецу октобру (143 
саобраћајне незгоде), током 2012. године у месецу децембру (142 саобраћајне незгоде), док је током 
2013. године највећи број саобраћајних незгода забележен у месецу децембру (188 саобраћајних 
незгода). 

 

Слика 8. Заступљеност месеци у току године у укупном броју саобраћајних незгода, у периоду од 
2005. године до 2013. године 
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Анализом расподеле укупног броја саобраћајних незгода по данима у току недеље, издвајају се 
понедељак (2.283 саобраћајних незгода) и петак (2.211 саобраћајних незгода) као дани у недељи у 
којима се догодио највећи број саобраћајних незгода. Најмањи број саобраћајних незгода забележен 
је у току викенда, а што се може објаснити учествовањем мањег броја возила на линијама јавног 
градског путничког превоза (Слике бр. 9 и 10). 

 

Слика 9. Расподела саобраћајних незгода по данима у току недеље, у периоду од 2005. године до 
2013. године 

Наиме, анализом саобраћајних незгода по данима у току недеље може се доћи до закључка да број 
саобраћајних незгода има опадајући тренд, ако се посматра период од понедељка до недеље. 
Резултати овакве анализе указују да је потребно посебну пажњу, приликом дефинисања 
превентивних мера, али и репресивне политике, усмерити на понедељак и петак. 

 

Слика 10. Заступљеност дана у току недеље у укупном броју саобраћајних незгода, у периоду од 
2005. године до 2013. године 

Анализом расподеле саобраћајних незгода према часовима у току дана може се закључити да је 

број саобраћајних незгода посебно изражен у периодима од 4 часа до 9 часова (2.495 саобраћајних 
незгода) и од 11 часова до 16 часова (3.824 саобраћајне незгода), а што се може објаснити 
учествовањем већег броја возила на линијама јавног градског путничког превоза. У поменутим 
временским периодима, у саобраћај, се укључују „шихташи“, односно возила која раде у вршном 
периоду када је интензитет путника највећи (Слика бр. 11).  
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Слика 11. Расподела саобраћајних незгода по часовима у току дана, у периоду од 2005. године до 
2013. године 

На основу анализе саобраћајних незгода према месту настанка, односно према линијама јавног 
градског путничког превоза, у посматраном периоду од 2005. године до 2013. године, може се 
закључити да се највише саобраћајних незгода догодило на линијама 9 (539 саобраћајних незгода), 7 
(497 саобраћајних незгода) и 2 (469 саобраћајних незгода). Резултати овакве анализе указују на то да 
су линије на којима саобраћају трамваји угроженије у односу на остале линије (Слика бр. 12). Наиме, 
трамваји саобраћају кроз сами центар града где је велики интензитет како пешачког тако и моторног 
саобраћаја. Такође, трамваји немају могућност маневрисања, а успорење им је двоструко спорије од 
других возила. Проблем додатно компликује нетолерантност возача моторних возила, као и 
непоштовање правила саобраћаја, при чему возачи моторних возила често „заборављају“ да уступе 
првенство пролаза трамвају. 

 

Слика 12. Расподела саобраћајних незгода по линијама јавног градског путничког превоза, у 
периоду од 2005. године до 2013. године 

Анализом расподеле саобраћајних незгода према радном искуству возача може се закључити да 
возачи са радним искуством до четири године учествују у већем броју саобраћајних незгода него 
остали возачи. У периоду од 2005. године до 2013. године возачи са радним искуство до четири 
године су учествовали у 2.915 саобраћајних незгода, што представља 21.7% од укупног броја 
саобраћајних незгода. Са повећањем година радног искуства возача смањује се број саобраћајних 
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незгода. Резултати ове анализе указују на циљну групу на коју је неопходно што пре деловати 
применом низа одговарајућих превентивних мера (Слика бр. 13). 

 

Слика 13. Расподела саобраћајних незгода према радном искуству возача, у периоду од 2005. 
године до 2013. године 

4. ЗАКЉУЧАК 

Основа сваке активности на унапређењу безбедности саобраћаја, односно на спречавању 
саобраћајних незгода и њихових последица, мора почивати на тачно дефинисаном стању и условима 
у којима се ове појаве јављају. Стално упоређивање и оцењивање безбедности саобраћаја, односно 
детаљна анализа и праћење саобраћајних незгода омогућава да се ефикасније планирају и спроводе 
мере и активности њиховог спречавања.   

На основу анализе спроведене у раду може се закључити да у Предузећу постоји системски 
рад у области безбедности саобраћаја. Наиме, у периоду од 2005. године до 2013. године 
укупан број саобраћајних незгода у којима су учествовала возила Предузеће има опадајући 
тренд, односно успостављен је стабилан систем управљања безбедношћу саобраћаја. До 
оваквих резултата се дошло радећи у складу са Директивама европске уније и константно 
примењујући савремена схватања и нове ставове о проблемима безбедности саобраћаја. 
Свакодневно се прати постојеће стање, воде се евиденције саобраћајних незгода, ажурира 
се база података о саобраћајним незгодама, врше се периодичне анализе и слично. Током 
година Предузеће је усвајањем низа правилника и процедура о безбедности саобраћаја 
направило добру основу за савремени концепт стратешког управљања безбедношћу 
саобраћаја, где се политиком безбедности саобраћаја организује и трајно врше мере и 
активности унапређења безбедности саобраћаја. Предузеће је остварило први корак у 
процесу стратешког управљања безбедношћу саобраћаја, којем ће се тежити у наредном 
периоду.  

Пример оваквог приступа и начина рада у безбедности саобраћаја може да послужи као добар 
пример и осталим предузећима и компанијама. 
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ISPITIVANJE ZNANJA VOZAČA O PRAVILIMA BEZBEDNOG PONAŠANJA NA 
KRUŽNIM RASKRSNICAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE 

KNOWLEDGE DRIVERS OF THE SAFE BEHAVIOUR ON ROUNDABOUTS IN 
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Dalibor Pešić1, Svetlana Čičević2, Aleksandar Trifunović3 i Vanja Vožni4 

Rezime: Uloga raskrsnica je da na bezbedan, brz i ekonomski opravdan način regulišu raspodelu korisnika na željene 
smerove kretanja u saobraćajnom toku, uz minimalne negativne uticaje na životnu sredinu. Posmatrano sa aspekta 
bezbednosti saobraćaja, glavna prednost kružnih raskrsnica, u odnosu na klasične trokrake ili četvorokrake raskrsnice, je 
redukovanje konfliktnih tačaka. Pored redukovanja konfliktnih tačaka, kružne raskrsnice redukuju i brzinu kretanja 
vozila, pa su pogodne za postavljanje na ulazu u gradsku zonu i za prelazak sa više na nižu kategoriju puta. Rezultati 
mnogobrojnih istraživanja pokazuju da se izgradnjom kružnih raskrsnica drastično smanjuje broj saobraćajnih nezgoda, 
a naročito nezgode sa povređenim i nastradalim licima. Pored podizanja nivoa bezbednosti saobraćaja kružne raskrsnice 
doprinose redukciji saobraćajne buke i smanjenju emisije štetnih gasova. Prednost kružnih raskrsnica je i u povećanju 
protočnosti saobraćajnog toka, jer su vremenski gubici vozila  minimalni. Savremene raskrsnice sa kružnim tokom imaju 
osobine koje ih nesumnjivo čine atraktivnim za primenu, a na našim prostorima su nepravedno zapostavljene. U radu su 
prikazane osnovne karakteristike kružnih raskrsnica, primeri kružnih raskrsnica u Republici Srpskoj, kao i rezultati ankete 
koja se odnosi na ispitivanje nivoa znanja vozača o pravilima koja važe na kružnim raskrsnicama. 

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, kružne raskrsnice, ponašanje vozača, Republika Srpska. 

1. UVOD  

1.1. Podela raskrsnica 

Raskrsnice predstavljaju vezne tačke u uličnoj i putnoj mreži. Omogućavaju povezivanje delova putne mreže 
u jednu celinu i time funkcionisanje ukupnog saobraćajnog sistema. Zadatak raskrsnica je da na saobraćajno 
bezbedan, brz i ekonomski opravdan način izvrše raspodelu korisnika na željene smerove kretanja, uz 
minimalne negativne uticaje na životnu sredinu. S obzirom na oblik i način regulisanja saobraćaja površinske 
raskrsnicе se mogu podeliti na klasične (ne)signalisane raskrsnice i kružne raskrsnice (tzv. rotore). Kružne 
raskrsnice su saobraćajni čvorovi na kojima se regulisanje saobraćaja i pravo prvenstva prolaza vrši isključivo 
primenom vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije [3].   

Posebne karakteristike kružnih raskrsnica, a koje ih razlikuju od klasičnih raskrsnica u nivou su: kružne 
raskrsnice su raskrsnice kombinovanog neprekinutog i prekinutog toka; vozila u kružnom toku imaju pravo 
prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja ulaze u kružnu raskrsnicu (“pravilo desne strane“ ne primenjuje 
se na kružnim raskrsnicama); vozilo koje ulazi u kružnu raskrsnicu ne zaustavlja se ako ima slobodan ulaz, 
već ulazi u kružnu raskrsnicu sa smanjenom brzinom; na malim kružnim raskrsnicama, u urbanim 
sredinama, moguće je voziti samo malom brzinom sa prednjim točkovima okrenutim pod većim uglom; 
pešaci i biciklisti u kružnim raskrsnicama poštuju ista pravila kao na klasičnim raskrsnicama; zabranjena je 
vožnja unazad (i nepotrebna) na kružnim raskrsnicama; dugim vozilima dozvoljeno je da koriste i 
neasfaltirani deo kružnog kolovoza (vozni deo središnjeg saobraćajnog ostrva); mala vozila nemaju potrebe 
za tim [4].  
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1.2. Istorijat kružnih raskrsnica 

U knjizi "Projektovanje raskrsnica sa kružnim tokom" [1] prikazan je pregled istorije raskrsnica sa kružnim 
tokom u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. U početku nisu postojala specifična pravila za ponašanje 
vozača u kružnom saobraćajnom toku. Kasnije je uvedeno "pravilo desne strane”. Sa povećanjem 
intenziteta saobraćaja, ovo pravilo je dovodilo do zastoja saobraćaja u samom kružnom toku. Povećanje 
broja nezgoda uslovljeno ovom situacijom, zatim razvoj saobraćajne signalizacije, a naročito koordinisane 
svetlosne signalizacije doveli su do smanjenja interesovanja za raskrsnice sa kružnim tokom, tako da su 
mnoge od njih zamenjene klasičnim raskrsnicama. Prvi koncept kružnog saobraćajnog toka dao je Francuz 
Enar 1903. godine, a prva praktična primena kružne raskrsnice bila je “Columbus circle” koja je izgrađena u 
Njujorku 1905. godine. Nakon uvođenja savremenih raskrsnica sa kružnim tokom, u Francuskoj je došlo do 
njihove velike ekspanzije, kako novih, tako i rekonstrukcije starih signalisanih raskrsnica. U 1992. godini 
porast implementacije savremenih raskrsnica sa kružnim tokom dostigao je broj od 1000 raskrsnica 
godišnje. Rezultati koje su savremene raskrsnice sa kružnim tokom pokazale na polju bezbednosti i 
kapaciteta doveli su do ogromne zainteresovanosti za njih u mnogim zemljama. U Holandiji je, počevši od 
1980-ih, za samo šest godina izgrađeno približno 400 raskrsnica sa kružnim tokom. Norveška je sa 
primenom savremenih raskrsnica sa kružnim tokom počela 1985. godine [2].  

1.3. Proces planiranja raskrsnica sa kružnim tokom 

Vozači moraju na raskrsnici da obrate pažnju na više faktora za razliku od slobodnih deonica. Istovremeno 
preduzimaju radnje prestrojavanja, smanjenja brzine, kočenja pri skretanju, kočenja zbog propuštanja 
ukrštajućeg saobraćaja i sl. Stoga izboru tipa raskrsnica treba prethoditi detaljna analiza i poređenje 
mogućih alternativа [5]. Proces planiranja raskrsnica sa kružnim tokom treba da pokaže opravdanost odluke 
da se određeni oblik raskrsnice primeni na specifičnoj lokaciji. Tek nakon faze planiranja može se pristupiti 
detaljnoj analizi i projektovanju. Proces planiranja počinje sa određivanjem preliminarnog oblika i 
funkcionalnih karakteristika raskrsnice. Određuje se minimalni potrebni broj saobraćajnih traka na prilazima 
i na osnovu toga kategorija raskrsnice koja će u najvećoj meri zadovoljiti programske zahteve: mini ili 
normalna, sa jednom ili više saobraćajnih traka u kružnom toku, gradska ili vangradska itd. [2]. Da bi se 
donela pravilna odluka potrebno je u studiji opravdanosti izgradnje rasksnice proveriti osnovne kriterijume 
za izbor tipa raskrsnice. Osnovni kriterijumi i podkriterijumi koji se vrednuju pri izboru tipa raskrsnice su: 
kriterijum bezdednosti saobraćaja (sa podkriterijumima uslovi lokacije i  konfliktne tačke); kriterijum 
protoka saobraćaja (sa podkriterijumima kvalitet protoka i geometrijske karakteristike); kriterijum 
prostornog uklapanja (sa podkriterijumima površinsko uklapanje i estetsko uklapanje) i kriterijum 
ekonomičnosti (sa podkriterijumima troškovi građenja i troškovi održavanja ) [5].  

Vrednovanje projektnog rešenja obično se vrši metodom dobit-troškovi (benefit-cost method). Dobit se 
razmatra sa stanovišta bezbednosti (smanjenja broja saobraćajnih nezgoda: smrtnih, sa povredama, 
materijalna šteta), funkcionalnosti (izraženo kroz vremenske gubitke vozila-sati) i zaštite životne sredine 
(potrošnja goriva, emisija štetnih gasova, buka). Troškovi se izražavaju kroz troškove građenja, eksploatacije 
i održavanja (osvetljenje, horizontalna i vertikalna signalizacija, uređenje prostora...). Upoređujući na ovaj 
način projektno rešenje raskrsnice sa kružnim tokom sa alternativnim tipom raskrsnice, odnosno 
postojećom raskrsnicom koju treba rekonstruisati, dobijamo osnovu za ocenu opravdanosti njene izgradnje 
[2]. Ukoliko postoji dovoljno informacija poželjno je cost-benefit metodom odrediti ekonomičnosti nekog 
rešenja. Ukoliko ne postoje pouzdani statistički podaci i metodologija za njihovu primenu da bi se procenilo 
smanjenje navedenih društvenih troškova, onda se vrednovanje može pojednostaviti i svesti na vrednovanje 
troškova građenja i održavanja. 

1.4. Bezbednost saobraćaja na kružnim raskrsnicama   

Sprovedena su mnogobrojna istraživanja kako bi se pokazao uticaj primene raskrsnica sa kružnim tokom na 
smanjanje broja saobraćajnih nezgoda [6]. Pored ovih istraživanja, takođe su veoma interesantna i ona koja 
se bave zavisnošću geometrijskog oblikovanja raskrsnice sa kružnim tokom i mogućeg broja saobraćajnih 
nezgoda [7]. Ova istraživanja pokazuju da se najveći broj nezgoda javlja između vozila u kružnom toku i 
vozila koje ulazi u kružni tok. Da bi se ovaj broj sveo na minimum potrebno je geometrijskim oblikovanjem 
uticati na smanjenje relativne razlike brzina vozila u kružnom toku i vozila na ulasku u kružni tok. 
Maksimalna razlika brzina ne bi trebalo da prelazi 35 km/h [8].  
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Sa aspekta bezbednosti saobraćaja, glavna prednost jednotračnih kružnih raskrsnica (u odnosu na klasične 
trokrake ili četvorokrake raskrsnice), je eliminacija konfliktnih deonica i tačaka prvog (ukrštanje), drugog 
(prestrojavanje) i trećeg (uključivanje, razdvajanje) stepena (Slika 1.). Teoretski, klasična četvorokraka 
raskrsnica ima 32 konfliktne tačke (16 ukrštanja, 8 razdvajanja i 8 spajanja), dok jednotračna četvorokraka 
kružna raskrsnica ima samo 8 konfliktnih tačaka nižeg stepena (4 razdvajanja i 4 spajanja).   

 

Slika 1. Konfliktne tačke na klasičnoj četvorokrakoj raskrsnici i četvorokrakoj kružnoj raskrsnici [4] 

Kontrola brzine vožnje kroz kružnu raskrsnicu je glavni podatak na osnovu koga se procenjuje stepen 
bezbednosti saobraćaja. Manja brzina motornih vozila rezultira sporijim tokom saobraćaja i u tom slučaju 
više pažnje može se posvetiti drugim učesnicima u saobraćaju, dok se istovremeno može smanjiti 
mogućnost saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama. Kriterijum koji treba zadovoljiti je da prilikom 
kretanja vozila kroz kružni tok brzina treba da bude ispod 30 km/h ili 35 km/h [4].  

2. METODOLOGIJA RADA 

Istraživanje koje je tema ovog rada je vršeno isključivo putem „on-line“ ankete koja je napravljena na 
platformi „Google Drive“. Osnovni problem ovakve vrste istraživanja predstavlja pitanje da li je prikupljen 
uzorak zaista reprezentativan. Ne postoje intervencije koje mogu garantovati potpunu objektivnost 
rezultata istraživanja. Kao što je napomenuto anketiranje je vršerno „on-line“ anketom, pa je teško utvrditi 
koliko su se ispitanici posvetili anketi. Pitanje „Da li je dozvoljeno prelaženje ulice preko obeleženog 
pešačkog prelaza?“, je poslužilo da odredi stepen zainteresovanosti za popunjavanje ankete. Svi ispitanici 
koji su dali netačan odgovor eliminisani su iz ankete, jer se smatra da nisu posvetili dovoljno pažnje anketi 
(smatramo da su nesumično birali odgovore). Ostala pitanja u anketi imaju za cilj da provere nivo opšteg 
znanja vozača o poznavanju pravila u kružnim raskrsnicama. Pitanja su zatvorenog tipa i imaju po dve, tri ili 
četiri alternative za odgovore. Odgovori na ta pitanja su u daljem radu prikazani i detaljno analizirani. 
Anketiranje je vršeno na teritoriji Republike Srpske u vremenskom periodu od juna do septembra 2014. 
godine. 

Podaci dobijeni anketom unešeni su i obrađeni u programskom paketu MS EXCEL i statističkom softverskom 
paketu IBM SPSS Statistics v.18. Primenjene su standardne metode deskriptivne i analitičke statistike, a za 
procenu značajnosti razlike korišćen je Kruskal-Wallis-ov test. Postavljena je nulta hipoteza (H0) koja glasi: 
Ne postoji statistički značajna razlika između grupa i radna hipoteza (Ha) koja glasi: postoji statistički 
značajna razlika između grupa. Prag statističke značajnosti (α) postavljen je na 5%. Stoga, ukoliko je p≤0,05, 
odbacuje se H0 i prihvata Ha. Ukoliko je p>0,05 prihvata se H0. 

3. PRIKAZ REZULTATA RADA 

U radu su razmatrane grupe ispitanika po polu, uzrastu, vozačkom stažu, učestalosti vožnje, kategoriji 
vozačke dozvole koju poseduju i po regionima u kojima žive, kako bi se proverilie potencijalne razlike 
između navedenih grupa u poznavanju saobraćajnih pravila koje važe na kružnim raskrsnicama. Kategorije 
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vozača po vozačkom stažu su sledeće: vozači sa probnom vozačkom dozvolom, vozači koji poseduju vozačku 
dozvolu do pet godina, vozači koji poseduju vozačku dozvolu preko pet godina. 

3.1. Demografske karakteristike ispitanika 

U anketi je učestvovalo 121 ispitanik. Uzorak čini 36% osoba ženskog pola i 64% muškaraca, starosne 
strukture između 18 i 35 godina. Prema obrazovnoj strukturi, 55% ispitanika pohađa srednju školu, dok 45% 
ispitanika pohađa fakultet. Vozači koji poseduju vozačku dozvolu do pet godina čine 46% ukupnog uzorka, 
vozači koji poseduju vozačku dozvolu preko pet godina 39%, vozači sa probnom vozačkom dozvolom čine 
6% ispitanika, dok 9% vozača ne poseduje vozačku dozvolu (ispitanici su u procesu obuke ili imaju položen 
PSP ispit). Najmanji procenat ispitanika ima vozačku dozvolu „D“ kategorije (1%), slede ispitanici koji imaju 
vozačku dozvolu „C“ kategorije (14%), zatim ispitanici koji imaju vozačku dozvolu „A“ kategorije (17%), dok 
najviše ispitanika ima vozačku dozvolu za putnički automobil (84%). U nastavku rada prikazani su 
najznačajniji rezultati istraživanja. 

3.2. Analiza pojedinačnih pitanja o kružnim raskrsnicama 

Prvo pitanje, namenjeno ispitivanju vozača o poznavanju pravila na kružnim raskrsnicama, se odnosi na 
konkretnu raskrsnicu prikazanu na Slici 2. Ispitanicu su imali zadatak da odgovore ko ima pravo prvenstvo 
prolaza na navedenoj raskrsnici? Na slici 3. je prikazan procenat odgovora na postavljeno pitanje. Može se 
videti da je 30% ispitanika odgovorilo tačno, odnosno da vozilo koje nailazi iz pravca 1 ima pravo prvenstva 
prolaza (pod pretpostavkom da oba vozila nailaze u istom trenutku na kružni tok, vozilo 1 ima pravo 
prvenstva prolaza jer ranije ulazi u kružni tok), dok je 70% ispitanika odgovorilo netačno. 

  

Slika 2. Prikaz kružne raskrsnice 1 Slika 3. Procenat tačnih i pogrešnih odgovora na pitanje 1 

Da bi se proverili rezultati prethodnog pitanja, ispitanicima je postavljeno identično pitanje samo sa slikom 
iz ugla vozača koji se približava kružnom toku (Slika 4.). Na slici 4. mogu se uočiti i propusti napravljeni pri 
postavljanju vertikalne signalizacije na kraku 1, gde je redosled saobraćajnih znakova nepravilno postavljen. 
Saobraćajni znak II-1 (znak "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza" (II-1), koji označava blizinu 
raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi), 
morao bi da se nalazi iznad saobraćajnog znaka II-45.2 (“kružni tok saobraćaja" (II-45.2), koji označava 
kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati), po “Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji”. 

  

Slika 4. Prikaz kružne raskrsnice iz ugla 
vozača 

Slika 5. Procenat  tačnih i pogrešnih odgovora na kontrolno 
pitanje 
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Na Slici 5. se može videti da je 47% ispitanika tačno odgovorilo, dok je 53% dalo pogrešan odgovor. Pitanje 
“Koje pravilo saobraćaja se primenjuje u navedenim slučajevima”, namenjeno je proveri načina razmišljanja 
vozača. 28% ispitanika smatra da se na navedenim raskrsnicama primenjuje pravilo desne strane, dok se za 
pravilo prvenstva prolaza vozila koje je u kružnom toku odlučilo 72% ispitanika.Naredno pitatanje o pravu 
prvenstva prolaza na kružnoj raskrsnici je prikazano na Slici 6. Tačno je odgovorilo 88% ispitanika, dok je 
12% ispitanika dalo pogrešan odgovor (Slika 7.). 

  

Slika 6. Prikaz kružne raskrsnice 2 Slika 7.  Procenat odgovora na pitanje 2 

Pitanje o kružnim raskrsnicama, koje je preuzeto iz udzbenika za polaganje vozačkog ispita po starom 
programu obuke u Srbiji, prikazano je na Slici 8. Tačan odgovor je dalo 53% ispitanika, dok je 33% i 14% 
ispitanika izabralo netačne alternative (Slika 9.). 

  

Slika 8. Prikaz kružne raskrsnice 3 Slika 9. Procenat tačnih i pogrešnih odgovora na pitanje 3 

Pravilan redosled prolaska vozila koja nailaze na raskrsnicu prikazanu na Slici 10. bio je zadatak ispitanicima 
na 4. pitanje o kružnim raskrsnicama. Navedena raskrsnica nije predstavljala veliki problem ispitanicima, jer 
je 81% ispitanika tačno odgovorilo na postavljeno pitanje. 

  

Slika 10.  Prikaz kružne raskrsnice 4 Slika 11. Procenat tačnih i pogrešnih odgovora na pitanje 4 

Na Slici 12. prikazana je kružna raskrsnica koja, osim saobraćajnog znaka II-45.2 (“kružni tok saobraćaja"), na 
dva kraka ima saobraćajni znak II-1 (znak "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza"), a na jednom kraku 
znak II–2 ("obavezno zaustavljanje" II-2). Na navedeno pitanje tačno je odgovorilo 17% ispitanika 
(alternative 213), dok se najveći procenat ispitanika odlučio za netačnu alternative 123 (69%) (Slika 13.). 
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Slika 12. Prikaz kružne raskrsnice 5 Slika 13. Procenat odgovora na pitanje 5 

Ispitanici su imali zadatak da odrede pravilan redosled kroz četvorokraku kružnu raskrsnicu, koja na svim 
kracima ima saobraćajni znak II-1 (znak "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza") (Slika 14.).  Tačno je 
odgovorilo čak 96% isitanika (Slika 15.). 

  

Slika 14. Prikaz kružne raskrsnice 6 Slika 15. Procenat tačnih i pogrešnih odgovora na pitanje 7 

Naredno pitatanje o pravu prvenstva prolaza na kružnoj raskrsnici je prikazano na Slici 16. Tačno je 
odgovorilo samo 21% ispitanika (crveno vozilo), dok  79% nije dalo tačan odgovor (plavo vozilo) (Slika 17.). 

  

Slika 16. Prikaz kružne raskrsnice 7 Slika 17. Procenat tačnih i pogrešnih odgovora na pitanje 7 

3.3 Statistička analiza podataka 

Statistička analiza podataka je pokazala da ne postoji statistički značajna razlika u nivou znanja o pravilima 
koja važe u kružnim raskrsnicama po polu, obrazovanju ispitanika, učestalosti korišćenja motornog vozila i 
kategorijama vozačke dozvole koju poseduju. Statistički značajna razlika postoji kod pitanja o pravilu 
prvenstva prolaza u kružnom toku prikazanom na Slici 2 (Zu=-2,423; p=0,015), gledano po godinama starosti 
ispitnika. Na postavljeno pitanje ispitanici sa preko 25 godina su imali veći procenat tačnih odgovora za 
razliku od mlađih ispitanika. Na isto pitanje postoji statistički značajna razlika i kada se posmatraju ispitanici 
po dužini posedovanja vozačke dozvole (X2=7,497; p=0,024). Najveći procenat tačnih odgovora su zabeležili 
vozači koji su u procesu obuke u auto-školi, a najmanje vozači koji imaju vozačku dozvolu preko 5 godina. 
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4. ZAKLJUČAK SA DISKUSIJOM 

Analizom prikupljenih podatka dolazi se do zaključka da je ukupan prosečni procenat tačnih odgovora o 
poznavanju pravila na kružnim raskrsnicama 56,1%, što predstavlja nizak nivo znanja, s obzirom da su 
anketirani isključivo vozači motornih vozila. Najniži procenat tačnih odgovora ispitanici su imali na kružnim 
raskrsnicama u kojima važi pravilo desne strane. Na primeru kružnog toka prikazanom na Slici 4, mogu se 
uočiti nepravilnosti u geometriji raskrsnice i u postavljenoj vertikalnoj signalizaciji koje dovode do „zabune“ 
vozača. Statistička analiza podataka je pokazala da ne postoji statistički značajna razlika u nivou znanja o 
pravilima koja važe u kružnim raskrsnicama po polu, obrazovanju ispitanika, učestalosti korišćenja 
motornog vozila i kategorijama vozačke dozvole koju poseduju. Razloge loših rezultata treba tražiti i u 
analizi rada auto škola, saobraćajne policije, učestalosti primene kampanja, ali i radu lokalnih zajednica na 
poslovima unapređenja oblasti edukacije i bezbednosti saobraćaja [9]. Za poboljšanje trenutnog nivoa 
znanja o poznavanju pravila koja važe u kružnim raskrsnicama, poželjno je pratiti strana iskustva o 
periodičnim proverama znanja vozača, kao i razmotriti mogućnost implementacije tih programa u Republici 
Srpskoj. Za sve vozače bi trebalo organizovati edukaciju i proveru znanja putem medija i sistema 
obrazovanja čime bi se podigla društvena odgovornost učesnika u saobraćaju, kao i nivo znanja, a time ni 
veća bezbednost u saobraćaju ne bi izostala.  
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NAJZNAČAJNIJI FAKTORI KOJI UTIČU NA NAMERU VOZAČA DA BRZO VOZE 
U URBANIM SREDINAMA 

MOST IMPORTANT RISK FACTORS OF THE DRIVER INTENTIONS TO QUICKLY 
CARRY IN URBAN AREAS 

Mladen Matović1, Goran Gligorević2, Miomir Kokotović3, Spasoje Mićić4 i Boško Matović5 

Rezime: Brza vožnja prestavlja jedan od najznačajnijih problema bezbjednosti saobraćaja. Ona ne utiče samo na težinu 
saobraćajnih nezgoda, već je takođe povezana i sa rizikom nastanka saobraćajnih nezgoda (Elvik et al., 2004). 
Istraživanja ukazuju na jaku korelaciju između stavova vozača prema brzoj vožnji, ponašanja vozača i broja saobraćajnih 
nezgoda sa poginulima i zbog toga je neophodno izvršiti njihovo periodično mjerenje i analizu (Elliott et al., 2003; De 
Pelsmacker & Janssens, 2007). Smatra se da su stavovi ključna determinanta ponašanja (Hatfield et al., 2008). 
Istraživanje stavova vozača putničkih automobila o rizicima prema brzini treba da obezbjede bolje razumjevanje 
ponašanja vozača i olakšaju donosiocima odluka na lokalnom nivou razvoj kontramjera i intervencija u okviru svojih 
strategija u cilju smanjenja brzine u toku vožnje. Cilj istraživanja je da se izgradi model koji treba da predvidi i objasni 
uticaj sociodemografskih obeležja i stavova na namjeru vozača da brzo voze. Anketni obrazac je sastavljen na osnovu 
evropskih iskustava iz SARTRE-4 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe) projekta i prestižnih naučnih 
međunarodnih časopisa. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 372 ispitanika na području opštine Foča i Grada 
Bijeljine. Rezultati ukazuju da su sociodemografska obeležja, stavovi prema pojedinim merama koje se odnose na 
brzinu, sposobnost uočavanja vjerovatnoće projvere i kažnjavanja od strane policije, kao i pojedini motivi u vezi sa 
brzinom, percepcija rizika nastanka saobraćajnih nezgoda, percepcija vjerovatnoće zaustavljanja i kažnjavanja od strane 
policije i percepcija prekoračenja brzine prijatelja ispitanika značajan prediktor namere vozača da brzo voze.  

Ključne riječi: brza vožnja, stavovi, namera, samoprijavljeno ponašanje, logistička regresija 

1. UVOD 

Brza vožnja prestavlja jedan od najznačajnijih problema bezbjednosti saobraćaja. Ona ne utiče samo na 
težinu saobraćajnih nezgoda, već je takođe povezana i sa rizikom nastanka saobraćajnih nezgoda (Elvik et 
al., 2004). OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) i ECMT (The European 
Conference for Ministers for Transport) su označili brzu vožnju kao najznačajniji problem bezbednosti 
saobraćaja (OECD/ECMT, 2006). Brza vožnja povećava vozačke zahteve, smanjuje se vreme reagovanja 
vozača, zaustavna dužina vozila je veća, manevarska mogućnost je znano umanjena, a posledice 
saobraćajnih nezgoda su teže zbog veće emisije kinetičke energije. Brza vožnja doprinosi i drugim mogućim 
rizičnim ponašanjima, kao što je preticanje i vožnja na kraćem odstojanju. U SAD-u u periodu od 2002. do 
2011. godine, brza vožnja je bila doprinoseći faktor skoro trećine saobraćajnih nezgoda sa poginulima 
(NHTSA, 2013). Istraživanja ukazuju na jaku korelaciju između stavova vozača prema brzoj vožnji, ponašanja 
vozača i broja saobraćajnih nezgoda sa poginulima i zbog toga je neophodno izvršiti njihovo periodično 
mjerenje i analizu (Elliott et al., 2003; De Pelsmacker & Janssens, 2007). Smatra se da su stavovi ključna 
determinanta ponašanja (Hatfield et al., 2008).  
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Prethodnih decenija vršena su sveobuhvatna istraživanja u cilju boljeg razumevanja rizičnih ponašanja 
učesnika u saobraćaju među kojima je i brza vožnja. Psiholozi su razvijali različite teorije kojima se preko 
različitih obilježja strukture ličnosti čoveka pokušavalo objasniti njegovo ponašanje. Najčešću primenu u 
ovom procesu imala je Teorija planiranog ponašanja (The Theory of Planned Behavior-TPB) (Ajzen, 1991). 
Centralni element ove teorije je namera pojedinca da izvrši određeno ponašanje. Snažnija namera da se 
učestvuje u određenom ponašanju prethodi većoj verovatnoći da će se određeno ponašanje i izvršiti. Prema 
ovoj teoriji namera je rezultat stavova, subjektivnih normi i opažene kontrole ponašanja. Istraživanje 
stavova vozača putničkih automobila o rizicima prema brzini treba da obezbjede bolje razumjevanje 
ponašanja vozača i olakšaju donosiocima odluka na lokalnom nivou razvoj kontramjera i intervencija u 
okviru svojih strategija u cilju smanjenja brzine u toku vožnje. Cilj istraživanja je da se izgradi model koji 
treba da predvidi i objasni uticaj sociodemografskih obeležja i stavova na nameru vozača da brzo voze.  

2. METOD ISTRAŽIVANJA I PROCES PRIKUPLJANJA PODATAKA 

2.1. Prikupljanje podataka i prikaz varijabli 

Podaci su prikupljani na području opštine Foča i na području Grada Bijeljine u drugoj sedmici avgusta 
meseca 2014. godine. Postupak prikupljanja podataka je sproveden korišćenjem anketnog obrasca. Obrasci 
su slučajnim odabirom podijeljeni vozačima putničkih automobila na kućne adrese, a zatim su nakon 
nekoliko dana bili preuzeti. Ukupno 450 obrazaca je podijeljeno, od čega su uspješno popunjena 372 
obrasca, pri čemu je popunjenost obrazaca bila minimum 90%. Formiranje baze podataka i analiza podataka 
izvršena je korišćenjem softverskog paketa SPSS 20.0. Upitnik je pripremljen u skladu sa Evropskim 
iskustvima iz SARTRE 4 projekta i svjetskim iskustvima predstavljenih u prestižnim međunarodnim naučnim 
časopisima. Frekvencija namere vozača da brzo voze je zavisna varijabla ordinalnog tipa koja glasi: ’’Kolika je 
vjerovatnoća da ćete u narednih 6 mjeseci na putevima u naselju upravljati vozilom 10 km/h više od 
dozvoljene brzine?’’. Vrednosti (modaliteti) ove zavisne varijable su: 1-nikada; 2-rijetko; 3-ponekad; 4-često; 
5-veoma često i 6-uvijek. U tabeli 1 je dat sumarni pregled nezavisnih varijabli koje su korišćene u ovom 
istraživanju kao i njihove vrijednosti.  

Tabela 1. Sažet prikaz nezavisnih varijabli 

Pitanje Vrijednost Skraćenica 

Pol 1-muški; 2-ženski Pol 
Starosne grupe 1-17-24; 2-25-34; 3-35-44; 4-45-54; 5-55+ Starosne grupe 

Zanimanje 1-samozaposlen; 2-zaposlen; 3-nezaposlen Zanimanje 
Koliki bi značaj imalo sledeće-Uvođenje kamera 

za praćenje prekoračenja brzine? 
1-veoma nizak; 2-nizak; 3-prosečan;  

4-visok; 5-veoma visok 
Uvođenje kamera za nadzor 

brzine 
Koliki bi značaj imalo sledeće-Više “30 km/h” 

zona u zonama škola? 
1-veoma nizak; 2-nizak; 3-prosečan;  

4-visok; 5-veoma visok 
Više ''zona 30'' u zonama 

škola 
Koliki bi značaj imalo sledeće-Više mjera za 

smirivanje brzine u saobraćaju (’’ležeći 
policajac’’, šušteće trake...)? 

1-veoma nizak; 2-nizak; 3-prosečan;  
4-visok; 5-veoma visok 

Više mjera za smirivanje 
brzine 

Koliko se slažete sa sledećim izjavama-Kazne za 
prekoračenje brzine trebalo bi da budu strožije? 

1-uopšte se ne slažem; 2-ne slažem se;  
3-nijedno; 4-slažem se; 5-u potpunosti se slažem 

Strožije kazne 

Koliko se slažete sa sledećim izjavama-
Ograničenje brzine od 50 km/h na putevima u 

naselju je prenisko? 

1-uopšte se ne slažem; 2-ne slažem se;  
3-nijedno; 4-slažem se; 5-u potpunosti se slažem 

Ograničenje brzine u naselju 

Koliko se slažete sa sledećim izjavama-
Prekoračenje brzine do 5 km/h u naseljenom 

mjestu ne smatram prekoračenjem? 

1-uopšte se ne slažem; 2-ne slažem se;  
3-nijedno; 4-slažem se; 5-u potpunosti se slažem 

Prekoračenje brzine za 5 
km/h 

Koliko sa slažete sa izjavama koje se odnose na 
prekoračenja brzine-To čini vožnju prijatnijom? 

1-uopšte se ne slažem; 2-ne slažem se;  
3-nijedno; 4-slažem se; 5-u potpunosti se slažem 

Prijatnija vožnja 

Koliko sa slažete sa izjavama koje se odnose na 
prekoračenja brzine-Čini Vašu vožnju 

prilagođenijom drugim vozačima? 

1-uopšte se ne slažem; 2-ne slažem se;  
3-nijedno; 4-slažem se; 5-u potpunosti se slažem 

Prilagođenija vožnja drugim 
vozačima 

Koliko sa slažete sa izjavama koje se odnose na 
prekoračenja brzine-Možete voziti bezbjedno? 

1-uopšte se ne slažem; 2-ne slažem se;  
3-nijedno; 4-slažem se; 5-u potpunosti se slažem 

Percepcija rizika od SN 

Koliko sa slažete sa izjavama koje se odnose na 
prekoračenja brzine-Nećete biti zaustavljeni i 

kažnjeni od strane policije? 

1-uopšte se ne slažem; 2-ne slažem se;  
3-nijedno; 4-slažem se; 5-u potpunosti se slažem 

Percepcija kažnjavanja 

Koliko sa slažete sa izjavama koje se odnose na 
prekoračenja brzine-Većina Vaših prijatelja će 

prekoračiti brzinu za 20 km/h u naseljenim 
mestima? 

1-uopšte se ne slažem; 2-ne slažem se;  
3-nijedno; 4-slažem se; 5-u potpunosti se slažem 

Percepcija vožnje prijatelja 
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2.3. Model ordinalne logističke regresije 

Model ordinalne logističke regresije omogućava istraživačima da analiziraju istovremeni uticaj nekoliko 
nezavisnih varijabli na zavisnu varijablu. U odnosu na standardnu binarnu logističku regresiju gde je zavisna 
varijabla binarna (da/ne), ordinalna logistička regresija omogućava uključivanje ordinalne varijable kao 
zavisne.  

Ako je zavisna varijabla Y ordinalna, jedan od načina da se redosled modaliteta uzme u obzir je korišćenje 
kumulativnih verovatnoća, kumulativnih šansi (odds) i kumulativnih logita. Ako uzmemo da su k+1 ordinalne 
kategorije, onda se veličine iz prethodne rečenice definisane kao:  
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Kumulativni logistički model za ordinalnu zavisnu varijablu je matematički predstavljen sledećim izrazom: 

logit kiXXiY mimii ,...,1,...)( 11    (2.4.) 

U formulama iznad P(Y<i) predstavlja kumulativnu vjerovatnoću nekog događaja, X predstavlja vrijednost 
nezavisne varijable (prediktora), αi i βij prestavljaju regresione koeficijente za dati model. Obrazac za 
kumulativnu šansu (cumulative odds) je dat sledećim izrazom: 

kiXXiYodds mmi ,...,1),...exp()exp()( 11    (2.5.) 

3. REZULTATI 

U okviru rezultata dat je prikaz strukture uzorka prema pojedinim sociodemografskim obilježjima ispitanika, 
deskriptivna statistika zavisne varijable, kao i rezultati statisičkog modelovanja uticaja pojedinih prediktora 
na vjerovatnoću namere vozača da brzo voze.  

3.1. Deskriptivna statistika 

Učesnici u istraživanju su starosti opsega od 19 do 75 godina pri čemu je prosečna starost 34,41 godinu. U 
ukupnoj strukturi uzorka (Tabela 1.) 64,36% ispitanika činile su osobe muškog pola. Ako se posmatraju 
starosne grupe, najzastupljenija grupa u uzorku je od 25-34 godine (50,28%). Posmatrajući zanimanje 
ispitanika zaposleni čine najveću grupu 61,05%. Pošto nisu postojale okolnosti za pristup bazama podataka 
o strukturi registrovanih vozača putničkih automobila uzorak se nije mogao stratifikovati. Prema tome, 
podaci iz uzorka vjerovatno nisu u potpunosti reprezentativni i ovo predstavlja prvi korak kojem se treba 
pozabaviti u budućim istraživanjima. 

Tabela 2.Struktura uzorka 

Varijabla Broj Procenat (%) 
 

Pol   
 

    Muški 233 64,36 
    Ženski 129 35,64 

 

Starosne grupe   
 

    17-24 56 15,47 
    25-34 182 50,28 
    35-44 31 8,56 
    45-54 50 13,81 
    55+ 43 11,88 

 

Zanimanje   
 

    Samozaposlen 21 5,80 
    Zaposlen 221 61,05 

    Nezaposlen 120 33,15 
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Ukupno 372 100,00 

Namera vozača putničkih automobila da brzo voze u urbanoj sredini definisana je kroz tri različita praga 
prekoračenja brzine (5km/h više od dozvoljene brzine, 10 km/h više od dozvoljene brzine i 20km/h više od 
dozvoljene brzine) (Slika 1). Takođe, vozači putničkih automobila su izrazili nivo slaganja sa pojedinim 
prekoračenjima brzine u naseljenim područjima (Slika 2). 

 

Slika 1. Procenat odgovora vozača o nameri prekoračenja brzine za 5km/h, 10km/h i 20km/h više od 
dozvoljene brzine 

Da će prekoračiti brzinu za 5 km/h više od dozvoljene brzine u naseljenom području, često/veoma 
često/uvijek, izjavilo je 68,0% ispitanika, dok se njih 72,1% prekoračenje brzine od 5km/h u naseljenim 
mestima ne smatra prekoračenjem. Da nameravaju da upravljaju vozilom 10 km/h više od dozvoljene 
brzine, često/veoma često/uvijek, izjavilo je 25,8% vozača, a njih 51,8% ne smatra da je prekoračenjem 
brzinu od 5 do 10 km/h iznad definisanog ograničenja. U narednih 6 meseci 6,3% ispitanika namerava da, 
često/veoma često/uvijek, prekorači brzinu za 20km/h u naseljenim mestima, a njih 14,2% ne smatra 
prekoračenjem brzine vožnju od 10 do 15 km/h iznad definisanog ograničenja. Na osnovu prethodnih 
rezultata, može se predvidjeti namjera vozača da prekoračuju brzinu, međutim da bi se ova predikcija 
poboljšala neophodno je uključiti druge varijable koji od kojih ona zavisi. 

 

Slika 2. Stavovi vozača putničkih automobila o ograničenju brzine u naseljenim mestima 

Poboljšanje rezultata procene namere vozača putničkih automobila da upravljaju vozilom preko ograničenja 
brzine moguće je izvršiti primenom statističkog modelovanja zasnovanog na istovremenom uključivanju niza 
nezavisnih varijabli. Na ovaj način je takođe moguće ispitati veličinu njihovog uticaja. Kao prikladan model 
za ovu analizu korišćena je ordinalna logistička regresija. Rezultati modela predstavljeni su u tabeli 3. Ovaj 
model statistički znašajno poboljšava rezultate u odnosu na početni model koji uključuje samo početnu 
vrednost procene Χ2(18)=200,17, p<0,001. Primijenjeni model opisuje RN2= 44,2% varijabilnosti, a sve 
pretpostavke za uspješnu primjenu modela su ispunjene. 

2.7

13.2

43.9

12.6

27.4

34.0

16.7

24.7

15.9

25.5

19.9

3.8

27.4

13.2

2.2

15.1

1.6

.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 km/h više od dozvoljene brzine

10 km/h više od dozvoljene brzine

20 km/h više od dozvoljene brzine

Kolika je vjerovatnoća da ćete u narednih 6 mjeseci na putevima u naselju upravljati 
vozilom...

Nikada Rijetko Ponekad Često Veoma često Uvijek



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
285 

 

Posmatrajući uticaj pola, kao sociodemografskog obeležja, muškarci će 4,6 puta češće imati nameru da 
prekoračuju brzinu za 10km/h u urbanom području u odnosu na žene. U odnosu na starosnu grupu 55+ koja 
obuhvata starije vozače, starosna grupa od 25-34 godine će 3,2 puta češće nameravati da brzo vozi, dok 
mladi vozači su čak 6,3 češće prijavili nameru o prekoračenju brzine u urbanom području za 10 km/h. U 
odnosu na nezaposlene zaposleni će za 1,5 puta češće imati nameru da prekoračuju brzinu, a samozaposleni 
3,6 puta češće.  

Stavovi prema pojedinim merama bezbednosti saobraćaja za smanjenje brzine predstavljaju značajan 
prediktor namere vozača da upravljaju vozilom preko definisanog ograničenja u urbanom okruženju. Tako, 
da oni koji imaju negativne stavove prema uvođenju više ‘’zona 30’’ u blizini škola za 24% će češće prijaviti 
nameru za prekoračenje brzine. Takođe i oni koji imaju negativne stavove prema uvođenju više mera za 
smirivanje brzine u saobraćaju će za 29% češće izraziti nameru o prekoračenju brzine. Stavovi prema 
uvođenju kamera za nadzor brzine nije statistički značajan prediktor namere vozača da prekoračuju brzinu. 
Stavovi prema primeni strožijih kazni za prekoračenje brzine, stavovi prema ograničenju brzine od 50km/h u 
naseljenim područjima, kao i stavovi o prekoračenju brzine od 5 km/h nisu statistički značajan prediktor 
namere vozača da prekoračuju brzinu u urbanoj sredini. Kada se posmatraju pojedini razlozi zbog kojih 
vozači putničkih automobila nameravaju da prekoračuju brzinu, onda oni koji smatraju da prekoračenje 
brzine generiše prilagođeniju vožnju drugim vozačima, za 18% će češće prijaviti nameru o prekoračenju 
brzine u urbanim sredinama. Prijatna vožnja kao razlog brze vožnje u ovom slučaju nije statistički značajan 
prediktor namere vozača. Vozači imaju različite psihofizičke karakteristike i zbog toga postoji različitost u 
uočavanju procesa koji se odvijaju u okruženju. Zbog toga je važno ispitati uticaj percepcije pojedinih rizika 
u vezi sa brzinom na nameru vozača da upravljaju vozilom preko ograničenja brzine u urbanoj sredini. 
Vozači putničkih automobila koji su imali lošiju percepciju od nastanka saobraćajnih nezgoda 25% će imati 
češću nameru prekoračenja brzine u urbanim uslovima. Takođe, vozači putničkog automobila koji imaju 
lošiju percepciju prema sistemu prinude, tj. vjerovatnoći zaustavljanja i kažnjavanja od strane policijskih 
službenika za 21% češće će imati nameru da prekorače brzinu. Oni ispitanici koji su izjavili da njihovi 
prijatelji češće prekoračuju brzinu u ubanim uslovima za 20km/h će imati 1,5 puta češću nameru 
prekoračenja brzine u ovim uslovima. 

4. DISKUSIJA I ZAKLUČAK 

Modelovanje namere vozača putničkih automobila da brzo voze ističe značaj uticaja određenih 
sociodemografskih karakteristika ispitanika i stavova prema brzoj vožnji.  

Vozači koji nameravaju da prekoračuju brzinu u urbanoj sredini će češće biti muškarci starosti od 17 do 34 
godine, što je u skladu sa rezultatima dobijenim u SARTRE 4 projektu (Cestac and Delhomme, 2012). Vozači 
koji nameravaju da brzo voze imaju lošiju percepciju rizika od nastanka saobraćajnih nezgoda, kao i lošiju 
percepciju verovatnoće zaustavljanja i kažnjavanja od strane policije. Brown i Cotton (2003) su u njihovom 
istraživanju otkrili da vozači koji voze brzo veruju da mogu uprkos tome voziti bezbjedno.  

Corbett (1991) je pronašao da je strah od zaustavljanja od strane policije manji kod onih vozača koji su češće 
pravili prekršaje u vezi prekoračenja brzine. Stavovi prema određenim mjerama predstavlja značajan 
prediktor namere vozača da prekorače brzinu. Stavovi prema ograničenju brzine nemaju statistički značajan 
uticaj u predviđanju namere vozača putničkih automobila da brzo voze u urbanoj sredini, međutim, iako 
vozači prihvataju ograničenje brzine, ne mora da znači da će se ponašati u skladu sa njim. U budućim 
istraživanjima neophodno bi bilo razdvojiti stavove prema ograničenju brzine na kognitivnu i afektivnu 
komponentu, jer postoji mogućnost da ispitanici racionalno prihvataju i shvataju određeno ograničenje, ali 
da oni ne vole to ograničenje i ne ponašaju se u skladu sa njim (De Pelsmacker & Janssens, 2007). Ipak u 
istraživanjima koja su zasnovana na teoriji planiranog ponašanja veća važnost se daje kognitivnoj 
komponenti stavova (Manstead and Parker, 1995; Stradling and Parker, 1997; Manstead et al., 2002).  

Rezultati ovog istraživanja mogu biti korisni za dionosioce odluka na lokalnom nivou za kreiranje lokalnih 
strategija i programa bezbednosti saobraćaja. Zadatak lokalnih i državnih vlasti i drugih odgovornih 
subjekata je da kreiraju dugoročne mere kojima će se menjati stavovi učesnika u saobraćaju. Prilikom 
konstruisanja kampanja za poboljšanje svesti u vezi brze vožnje kao ciljne grupe treba uzeti mlade osobe 
muškog pola. Vjerovatno kampanje kao samostalne mjere neće biti dovoljne. Neophodno je intezivnijim i 
oštrijim sistemom prinude u pogledu brze vožnje povećati percepciju zaustavljanja i kažnjavanja. 
Neophodno je stvoriti takav ambijent da vozači uočavaju da većina drugih vozača i njihovih prijatelja koji 
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upravljaju automobilom poštuju ograničenje brzine, jer u suprotnom neće promijeniti stavove u pogledu 
brze vožnje. Prema tome, kampanje trebaju biti fokusirane na percepciju ponašanja drugih vozača. Takođe, 
generalno je neophodno poboljšati sistem edukacije dece i mladih ljudi u pogledu bezbednosti saobraćaja, 
kako bi se ukorenili pravilni moralni standardi, lične norme i formirali pozitivni stavovi prema bezbjednosti 
saobraćaja i brzoj vožnji. Roditelji i školski sistem igraju ključnu ulogu u ovom procesu, međutim, ponekad je 
neophodno poboljšanje i njihove svesti. 

Dalja istraživanja treba da budu umjerena i na druge vrste rizičnih ponašanja, kao što su vožnja pod 
uticajem alkohola, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, kao i brza vožnja u drugim uslovima. Takođe 
neophodno je proširiti arsenal metodoloških rešenja i merenje različitih obilježja ličnosti kako bi se što bolje 
objasnila brza vožnja kao rizično ponašanje vozača putničkih automobila. 

Tabela 3.Model ordinalne logističke regresije o nameri vozača da brzo voze (Kolika je vjerovatnoća da ćete u 
narednih 6 mjeseci na putevima u naselju upravljati vozilom za 10 km/h više od dozvoljene 
brzine?) 

Varijable B 
Std. 

Error 
Odds 
Ratio 

95 % CI 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Intercept 

Rijetko 0,941 0,840 
 

  
Ponekad 3,075 0,850 

 
  

Često 4,593 0,871 
 

  
Veoma često 6,111 0,893 

 
  

Uvijek 8,763 0,984 
 

  

Kovarijante 

Uvođenje kamera za nadzor 
brzine 0,027 0,094 1,027 

-0,156 0,211 

Više ''zona 30'' u zonama škola -0,221** 0,098 0,802 -0,413 -0,030 

Više mjera za smirivanje brzine -0,253** 0,110 0,776 -0,469 -0,038 

Strožije kazne 0,057 0,088 1,059 -0,115 0,229 

Ograničenje brzine u naselju 0,116 0,088 1,123 -0,056 0,289 

Prekoračenje brzine za 5 km/h 0,076 0,091 1,079 -0,101 0,255 

Prijatnija vožnja 0,125 0,101 1,133 -0,072 0,323 

Prilagođenija vožnja drugim 
vozačima 0,169* 0,113 1,184 

-0,052 0,390 

Percepcija rizika od SN 0,225** 0,111 1,252 0,007 0,443 

Percepcija kažnjavanja -0,192* 0,110 0,825 -0,409 0,023 

Percepcija vožnje prijatelja 0,419*** 0,093 1,520 0,238 0,601 

Pol 
Muški 1,529*** 0,256 4,614 1,028 2,031 

(base=Ženski) 0a 
  

    

Starosne grupe 

17-24 1,847*** 0,433 6,341 0,999 2,695 

25-34 1,165*** 0,337 3,206 0,506 1,825 

35-44 0,626 0,450 1,870 -0,256 1,510 

45-54 0,060 0,411 1,062 -0,746 0,867 

(base=55+) 0a 
  

    

Zaposlenje 

Samozaposlen 1,292*** 0,472 3,640 0,367 2,217 

Zaposlen 0,413* 0,240 1,511 -0,056 0,884 

(base=Nezaposlen)  0a         

Napomena: R2= .425 (Cox & Snell), .442 (Nagelkerke). Model Χ2(18)=200.17, p<0.001. * p<0.1, ** p<0.05, 
*** p<0.01 
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УТИЦАЈ ПРОГРАМА ОБУЧАВАЊА НА ПРОМЕНУ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА У 
САОБРАЋАЈУ 

INLUENCE OF TEACHING PROGRAM ON CHANGING DRIVERS BEHAVIOUR 

Тијана Иванишевић1 и Будиша Kостић2  

Рeзиме: У најширем смислу, саобраћајно образовање и васпитање, које за крајњи циљ има усмеравање укупних 
мера утицаја на понашање учесника у саобраћају, а посебно возача моторних возила, мора бити проучен у 
ширем смислу. Обука у том смислу није само питање родитеља, предшколских и школских установа, већ поред 
тога обухвата све особе, предузећа и институције које су активне када је у питању безбедност, односно којима је 
то у надлежности, а мора обухватити и групе које на било који начин учествују у процесу доношења политичких 
одлука. С тачке гледишта системског приступа – обука возача, као и целовито саобраћајно образовање и 
васпитање, имају два аспекта: с једне стране је у интеграцији са техничким, законским и надзорним мерама, а с 
друге стране мора бити сагледан као аспект општег образовања и васпитања целокупног друштва.  

Сва истраживања која су до сада рађена у свету потврдила су тезу да се не може доказати позитивна корелација 
између формалне обуке и смањења ризика од саобраћајне незгоде код возача почетника. Човек – возач је 
одувек био, јесте и биће основни фактор безбедности саобраћаја, а његово понашање је основни чинилац 
безбедности. 

Чињеница је да се понашање човека може подвргнути утицају и промени. Међутим, остаје отворено питање, на 
које ћемо покушати да одговоримо, а то је: „којим утицајима и формама?“. До промене понашања возача може 
доћи путем обуке и до сада су психолози разрадили различите теорије и форме обучавања. Проблем 
безбедности саобраћаја није проблем појединца, већ и проблем друштва у целини. Проблем безбедности 
саобраћаја мора бити решен најпре у друштвеној заједници, односно у друштвено-економском контексту.  

Рад има за циљ да теоријским приступом на основу резултата досадашњих истраживања покуша да изнађе 
најчвршће функционална везе између основних детерминанти обуке и понашања возача у саобраћају као 
његовог основног чиниоца. Свакој саобраћајној незгоди претходи неки вид понашања учесника у саобраћају. 
Неопходно је успоставити јаку везу између изграђивања понашања возача у обуци и његовог понашања у 
саобраћају. 

Кључне речи: возач, обука, саобраћај, програм обуке, понашање.  

1. УВОД 

Чињеница је да се понашање човека може подврнути утицају и промени. Међутим остаје отворено 
питање на које ћемо покушати да одговоримо, а то је: којим утицајима и формама? До промене 
понашања може доћи путем обуке и до сада су психолози разрадили различите теорије и форме 
обучавања. Међутим, проблем безбедности саобраћаја није проблем појединца (возача као 
најмасовнијег учесника у саобраћају) већ и проблем друштва у целини. Ни један проблем понашања 
није решен, све дотле док то није конкретно решено у друштвеној заједници, односно у њеном 
друштвено - економском контексту. 

Понашање учесника  саобраћају представља одговор на неку ситуацију. Колико је тај одговор 
појединца и друштва адекватан у тој мери је остварен степен безбедности саобраћаја. Понашање 
возача у току управљања возилом, подразумева да програм обучавања не сме да покаже само 
унутрашњу валидност у смислу постизања циљева, већ и спољашњу валидност кроз безбедно 
управљање возилом у саобраћају. Свака саобраћајна незгода има узајамну везу са понашањем 

                                                           
1 Тијана Иванишевић, дипл. инж. саобраћаја, Стручни сарадник, Саобраћајни факултет, Универзитет у 
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учесника у саобраћају и тиме шта утиче на такво понашање. Кад говоримо о понашању возача у 
саобраћају, као централном проблему његове безбедности, важно место у изучавању понашања 
заузимају ставови. Обзиром да сви ми имамо ставове, мора да постоји нека потреба за њиховим 
стицањем, због неке функције којој служе. Овде ћемо покушати да преко вредносно-ставне 
оријентације, сагледамо стање система обуке и на основу релевантних показатеља, дефинишемо 
основе обуке возача које ће кроз процес обучавања имплементирати навике безбедног понашања 
возача у саобраћају после положеног возачког испита. 

2. ПРОБЛЕМ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈУ 

Вожња аутомобилом је активност која је окарактерисана унутрашњим везама возача, возила и 
окружења. Због тога се друштвени интерес манифестује у несметаном одвијању и колико је могуће 
безбедном функционисању система ради валидне оријентације планирања, развоја и реализације 
техничких и регулативних компоненти према стварним способностима човека. Овде се не може 
дубље разматрати велики број познатих и добро истражених варки и њихових могућности. Не сме се 
пропустити чињеница да понашање возача није само одређено рационалним процесом информација 
стеченим процесом обуке за управљање возилом, већ да је сваки човек надарен интенцијом за 
стицање искуства, које уграђује у основно, као и интересима и мотивацијама. 

У укупној интеракцији утицаја на возача, док возилом управља у саобраћају и његове способности да 
све те утицаје на адекватан начин компензује безбедним понашањем у свакој саобраћајној ситуацији, 
основни проблем представља методолошка пракса васпитног утицаја кроз програм обуке возача, у 
циљу изградње позитивних ставова који ће се манифестовати безбедним понашањем у свакој 
саобраћајној ситуацији. Аспект понашања је од специјалног значаја у обуци возача, а та улога треба 
да „јача“ преко систематског понашања у целокупном процесу саобраћајног образовања и 
васпитања, а превасходно кроз реализацију програма обуке возача. 

Сумирајући досадашња сазнања из већег броја истраживања ефикасне обуке могу се издвојити 
основне поставке садржане у следећем: опсежна концепција која интегрално обухвата јединице 
знања, ставове, вредности и аспекте понашања, а истовремено узима у обзир укупне вредности 
система и доминантне културне традиције; оријентација према конкретној реалности и конкретним 
проблемима саобраћаја; оријентација према актуелним проблемима учесника у саобраћају са 
уважавањем мишљења и питања осталих њихових интереса и потреба; оријентација према 
постојећој мотивацији и ако је могуће предузимање успешних акција са повећаним практичним 
унапређењем осетљивости за ситуацију и прилагодљивост понашања. 

Имајући ово у виду намеће се суштинско питање: Како уз помоћ систематске реализације програма 
обучавања возачима пренети возачко знање, научити их правилном начину вожње, разумевању 
ризика и препознавању опасности, које ће им обезбедити подједнаку безбедност у саобраћају, али 
како и васпитним поступцима изградити ставове код возача којим ће се испољити безбедно 
понашање у току управљања возилом у саобраћају? 

До сада код нас и у свету вршена су истраживања утицаја појединих елемената или подсистема обуке  
на понашање возача у саобраћају. Међу тим истраживањима издвајају се истраживања која се 
односе на: узрасно ограничење за стицање возачке дозволе, здравствено стање возача, захтеве 
нивоа припреме возача, обуку возача аутомобила, специјалне курсеве за возаче рецидивисте, 
полагање возачког испита за стицање права управљања возилом у саобраћају, етапно добијање 
возачке дозволе и ограничење брзине, систем мотивисања и подстицања за безбедно понашање у 
саобраћају. Резултати истраживања рађених у различитим државама у великој мери се подударају. 
Све то наводи на закључак да тежиште у обуци треба да буде на васпитној компоненти програма 
обуке и разумевању ризика, препознавању опасности у саобраћају и безбедном понашању у 
најопштијем смислу, све са основним циљем да би се смањио или избегао ризик од саобраћајне 
незгоде. Васпитање као утицај на развој личности возача, има две основне компоненте: образовну и 
васпитну у ужем смислу. Прва се тиче стицања возачких знања, вештина и навика, а друга развијањем 
психофизичких способности и формирањем позитивних ставова према безбедности саобраћаја, али и 
изграђивањем навика безбедног понашања. Повезаност васпитног и образовног процеса није 
једносмерна. Да би васпитање било ефикасно у њему се првенствено мора водити рачуна о узрасним 
и индивидуалним особеностима кандидата. 
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Обука за полагање возачког испита и полагање возачког испита представљају финални део припреме 
људи за учешће у саобраћају. Ако посматрамо системски обуку, односно саобраћајно  образовање и 
васпитање као целовит систем, структуру система обуке за возача одређене категорије сачињавају: 
саобраћајно образовање и васпитање деце предшколског узраста, саобраћајно образовање и 
васпитање у школи, информисање учесника у саобраћају и акције (кампање) помоћи као и 
специјалне информације за стручњаке из ове области. У изучавању и истраживању проблема 
понашања возача неопходно је првенствено добро разумети све интеракције које систем обуке 
возача има са осталим системима и факторима који посредно или непосредно утичу на његово 
функционисање као и ефикасност функционисања његових подсистема по свим карактеристикама и 
димензијама. Стога се системски приступ истраживању проблема обучавања возача може сматрати 
валидним поступком којим се долази до објективних чињеница које у потпуности одређују основне 
карактеристике система. Системски приступ, дакле, у основи нуди једну једноставну филозофију за 
посматрање начина како се процеси одвијају и како један на други утиче. 

Свако ко истражује ову област мора бити свестан да је за понашање одговоран, односно да на 
понашање утиче већи број фактора, при чему је потребно одредити релативни значај сваког фактора. 
У понашању, његовом истраживању и објашњењима, треба поћи од чињенице да су психолошки 
феномени и феномени понашања у одређеној каузалној повезаности. Интенција ће бити на 
системски оријентисаној основи обуке возача и њеном утицају на промену понашања возача у 
саобраћају из више аспеката, првенствено из аспекта обуке као педагошко-психолошког утицаја на 
кандидате за возаче у процесу обуке, а у првом реду на њихове унутрашње и спољашње изворе 
понашања. У последњих тридесет година у свету се придаје велика пажња одређеним питањима и о 
њима се врше обимна истраживања. Та питања су: какву припрему извршити и каква специјална 
возачка знања, вештине и навике треба пружити возачима и како они утичу на ризик од саобраћајне 
незгоде после положеног возачког испита, док учествују у саобраћају. Сва истраживања која су до 
сада рађена у свету потврдила су тезу да се не може доказати позитивна корелација између 
формалне обуке и смањења ризика од саобраћајне незгоде код возача почетника.  

Уопштено се друштвено-културни услови разматрају као важан чинилац, што се потврђује као 
разлика у вожњи и нивоима понашања возача, врстама грешака у вожњи и карактеристикама 
саобраћајних незгода у појединим земљама света. Постоје вишеструке интеракције унутар појединих 
компоненти система друмског саобраћаја, а такође и између тих компонената. 

3. ВРСТЕ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈУ 

Понашање у саобраћају у најширем представља акције и поступке које возач у саобраћају испољава 
било да то чини свесно или несвесно. Понашање возача у саобраћају може се анализирати са више 
аспеката, а генерално су присутни, сагледавање са микро и макро аспекта, односно опште 
карактеристике понашања у саобраћају и понашање у конкретним саобраћајним ситуацијама. Пошто 
је у највећој мери вредновање понашања субјективне природе, ту се могу јавити разлике у 
зависности од конкретне саобраћајне ситуације и интеракције учесника у саобраћају, док је појавни 
облик једнозначно одређен. Појавни облик понашања дефинисан је радњом коју сваки учесник 
извршава док учествује у саобраћају, узимајући у обзир карактеристике саобраћајних ситуација. Овде 
је значајно истаћи да се безбедно понашање тешко може квантификовати, за разлику од ризичног 
понашања. Сва ризична понашања возача у саобраћају не стварају исти степен опасности у 
саобраћају, односно последице различитог небезбедног понашања у саобраћају могу имати 
негативне последице од стварања опасне ситуације која се маневром једног од учесника може 
избећи без последица, до настајања таквих конфликтних ситуација  које доводе до саобраћајних 
незгода са различитим последицама.  

Позната је чињеница да се понашање возача у саобраћају испољава на три различита нивоа: 
афективном, когнитивном и сензомоторном нивоу. На основу карактеристика понашања на овим 
нивоима и основних начела безбедног понашања могу се дефинисати компоненте разграничења 
безбедног од небезбедног односно ризичног понашања а садржане су у: разумевању ризика, 
препознавању опасности, навикама понашања, перцепцији, понашању на нивоу пажње и вештини 
правилних реакција у саобраћају [4]. 
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Када се описује настанак саобраћајне незгоде или се анализира њен ток тешко се налази прикладан 
израз за понашање возача у таквим ситуацијама. Врло је битно запазити да последице понашања не 
морају у свим случајевима да буду у корелацији са величином изазване опасности, већ могу да буду 
резултат и других утицаја. У истраживањима грешака возача које су повећале ризик од саобраћајне 
незгоде, идентификоване су грешке које су продукт различитог ризичног понашања, а последица су: 
веома опасног, односно насилног понашања; погрешне процене ситуације; слабљења пажње; 
неискусног понашања у сложеним ситуацијама; немогућности комуникације међу учесницима и 
негативне мотивације.  

Под дејством великог броја фактора са различитим интензитетом утицаја на возача, понашање је у 
различитој мери подложно променама. Праћењем и истраживањем понашања у саобраћају издваја 
се једна категорија понашања која најчешће доводи до нежељених последица у саобраћају. Та 
понашања су названа једним именом - опасна понашања. Данас највећи проблем у саобраћају 
стварају возачи високог ризика. Стога се поставља питање на које се тражи одговор, да ли су то: 
неискусни млади возачи, не социјализовани типови личности или обични возачи који се неодговорно 
опходе према саобраћајним правилима и прописима. 

За формирање понашања учесника у саобраћају према ефикасности и могућности примене издвајају 
се: мере које имају директан утицај на кориснике пута од којих је најзначајније саобраћајно 
васпитање; мере које имају посредан утицај на понашање у саобраћају од којих посебан значај имају 
контрола саобраћаја, репресија, примена маркетинга у безбедности саобраћаја и осигурање 
моторних возила као најзначајнија економска стимулативна мера. Глобални циљ је да се кроз 
основне појавне облике и карактеристике понашања возача почетника сагледају базичне релације 
компонената вредности, ставова и понашања и да се деловање обуке усмери на оне компоненте које 
условљавају формирање безбедног модела понашања возача почетника у саобраћају. Неопходно је 
сагледати могућност оптималног системског приступа и систематског обучавања возача да би се 
остварио потпунији циљ обуке, односно смањио релативни ризик од саобраћајне незгоде младих 
возача. 

Реаговање система "возачвозило" може се схватити као процес и уочене су следеће фазе: 
перцепција (опажање) извора информација, пријем и селекција информација, схватање потребе за 
реакцијом (предвиђање и одлучивање), реакција возача (померање руку и/или ногу), деловање на 
команде возила, реакција моторног возила (промена смера кретања, брзине или давање сигнала). 

 

Слика 1. Ланац деловања у стварању модела понашања возача у решавању саобраћајних 
ситуација  

Издвајање актуелних информација из мноштва сигнала, које у одређеном тренутку емитују околина и 
организам корисника, остварује се уз помоћ специфичних неурофизиолошких механизама, који 
појачавајући интензитет енергетске компоненте надражаја врше центрирање и усмеравање 
рецептивних, елаборационих и реактивних процеса. Ти механизми регулишу селекцију информација, 
појачавајући значајне, а потискујући не значајне или секундарне на нижи ниво централне обраде или 
пак потпуно блокирају њихово протицање кроз нервне структуре. Регулисање токова понашања 
очитавају се као ефикасност и квалитет прилагођавања испитаника актуелној ситуацији. Функција 
механизма за регулацију психичких процеса назива се пажња, а особине функционисања тог 
механизма су карактеристике пажње. Пажња се може остварити свесно и несвесно. Сигнали које 
анализатори упућују у централне нервне структуре садрже две информационе компоненте: 
објективно одређени информативни садржај, субјективно значење и значај сигнала. 
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Свака компонента може утицати на својеврсну конституцију одговора на надражај. Субјективно 
значење и индивидуални значај надражаја изазива емоционалне реакције у складу с индивидуалним 
искуством, односно емоционалном меморијом или је тренутно одређен енергетским обележјима 
сигнала. Очитује се у позитивном или негативном односу возача, на пример према садржају 
надражаја. Емоционалне реакције манифестују се кроз карактеристике одговора који својим 
интензитетом или по структури није усклађен с објективним обележјима актуелног надражаја. 
Индивидуалне разлике у манифестацији одређене су општим стањем и структуром доживљеног: 
ранијим индивидуалним искуством, које актуелном надражају даје посебан тон, у смислу угодности 
или неугодности, страха или смирености и сл.; општим функционалним карактеристикама централног 
нервног система, које се огледају у снази, уравнотежености и покретљивости нервних процеса; 
степеном функционалне зрелости, односно нивоом структуираности и функционалне 
прилагодљивости интерпретативних и регулационих процеса према сложености и тежини актуелних 
задатака; степеном нарушености централних механизама, уз помоћ којих се остварује усклађивање 
општег понашања возача, на пример с особинама актуелних збивања у саобраћају. Начин 
усклађивања општег понашања с особинама актуелних збивања назива се емоционалном 
стабилношћу (или нестабилношћу). Из тог разлога су и интересантна истраживања у погледу 
повезаности структуре личности са саобраћајним незгодама (колерици, неуротици, психотици), 
појаве рецидивизма саобраћајним незгодама и сл. 

Време опажања односи се на време које прође док возач, преко својих чула, прими сигнал (поруке) 
од уоченог извора. Опажање (перцепција) је сложен психички процес, који се може дефинисати као 
непосредна спознаја о предметима или појавама на основу чулних података и других спознајних 
процеса. Извор информација је одређена саобраћајна ситуација, чија је сложеност одређена скупом 
интеракција између појединих елемената система В–В–П–О и њиховим карактеристикама. 
Саобраћајна ситуација може генерисати информације искуственог карактера (саобраћајни знаци, 
сигнали на семафору, стање коловозног застора, ознаке на коловозу итд.) или информације које 
карактеришу интеракције са другим возилима при кретању, промене техничко-експлоатационих 
карактеристика пута или стања окружења. Трајање процеса опажања у конкретној саобраћајној 
ситуацији веома је тешко одредити из два основна: сама природа и механизам пријема информација 
веома су сложени и недовољно познати, а сам квалитет перцепције је, уз факторе окружења, у вези 
са индивидуалним перцептивним карактеристикама возача. То се посебно односи на природу, обим, 
поље, квалитативне карактеристике, поделе и скретање пажње, могућност памћења, осетљивост и 
капацитет чулних анализатора, психофизичко стање возача, итд. У сам процес опажања укључен је 
велики број различитих фактора који се односе на сложеност саобраћајне ситуације, карактеристике 
посматраних објеката, те фотометријске карактеристике објеката и атмосфере. У те факторе спадају: 
број посматраних објеката или појава, величина, форма и размере посматраног објекта, осветљеност 
површина и објекта, посматраних објеката, и позадине, контраста, прозрачност атмосфере, 
удаљеност од посматраног објекта, брзина кретања и физичке и просторне карактеристике звучних 
сигнала.  

Време трајања опажања мења се у распону од 0,4 до 3,6 секунди. За возаче моторних возила посебно 
је значајно тзв. изборно време реаговања (време одлучивања у сложеној саобраћајној ситуацији, 
када је потребно обрадити одређену количину информација, те извршити избор адекватног 
одговора). Основна карактеристика сложене саобраћајне ситуације је њена неодређеност. 
Неодређеност се огледа у томе што саобраћајна ситуација може бити карактеристична преко више 
различитих стања (модалитета или алтернатива). Пошто информација отклања неодређеност 
посебно је значајно утврдити којом количином информација мора располагати возач да би у 
потпуности решио неодређеност стања. Проблем мерења количине информација може се свести на 
проблем мерења неодређености. Што је већа неодређеност потребна је већа количина информација 
која ту неодређеност отклања. На тај начин потребна количина информација одређује се помоћу 
њене супротности, тј. неодређености избора или ентропије. Ентропија, као мера количине 
информација, представља количину неодређености. Прилагођавање возача саобраћају, представља 
процес мењања личности возача (кандидата у процесу обучавања) према захтевима саобраћајне 
средине (ситуације) у којој извршава задатке управљања возилом, његово сажимање са том 
средином и истовремено саображавање реалним потребама личности возача. Како је саобраћај 
динамичан процес, тако  и процес прилагођавања захтева динамичност, при чему централну улогу 
има активност возача, односно кандидата за возача у процесу обуке, укључујући и интенционалне 
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утицаје инструктора у том правцу. Прилагођавање укључује две компоненте: активност возача, 
односно кандидата за возача у процесу обучавања и непрекидност процеса. Постоји више облика 
прилагођавања возача на саобраћај, а најбитнији су: Радно -које представља ефикасност у извођењу 
радњи управљања возилом у саобраћајним ситуацијама; Психолошко - које представља субјективно 
доживљавање пријатности и могућности задовољења интереса и мотива, при чему је у основи 
изграђивање хармоничних односа са самим собом; Физиолошко - које представља подношење 
појединих органских стања (жеђ, несаница и др.) и навикавање на промењене услове физичке 
околине (бука, атмосферски утицаји и други утицаји околине); Социјално- које представља 
утврђивање хармоничних и толерантних односа са другим учесницима у саобраћају. Од облика 
социјалног прилагођавања за возаче у саобраћају од централног значаја су: Адаптација – 
модификовање понашања возача да би задовољио промењене услове или околности који су у 
процесу одвијања саобраћаја изразито динамични; Акомодација – манифестује се избегавањем 
сукоба, конфликтних ситуација (не треба инсистирати на „свом праву“ по сваку цену), попуштањем и 
спремношћу на компромис у ситуацијама које могу довести до опасне и ризичне ситуације док возач 
управља возилом у саобраћају; Усклађивање – успостављање хармоничног односа и равнотеже, 
превасходно вештином расуђивања у конкретној саобраћајној ситуацији; Конформизам – огледа се у 
наглашавању потребе да усаглашава своје интересе са нормама и принципима околине. У процесу 
прилагођавања човек (возач) прихвата, користи и модификује своје предиспозиције и 
предиспозиције средине. Прилагођавање зависи од: карактеристика личности (телесних, 
здравствених), знања, вештина, обучености, интелигенције, социјалне и емоционалне зрелости; 
тежине услова којима се прилагођава (што су услови тежи – прилагођавање је теже, и обратно); 
времена прилагођавања (ако је процес постепен – прилагођавање је лакше, и обрнуто).  

Да бисмо утврдили и разумели релевантне узроке саобраћајних незгода са аспекта људског 
понашања потребно је идентификовати услове под којима потребне возачке способности не долазе 
до изражаја, односно изостају или једноставно „затаје“. Тежина задатка вожње – управљања 
моторним возилом у конкретним условима произлази из интеракције захтева саобраћаја, са једне 
стране и способности возача да задатак успешно реши, са друге стране. Уопштено посматрано, тамо 
где је контролисана способност коју возач испољава једнака или на вишем нивоу од захтева коју 
саобраћајна ситуација изискује – исход је безбедан саобраћај. Где је контролисана способност мања 
од захтева саобраћаја – саобраћајна незгода је неизбежна, осим у случајевима када „интервенишу“ 
адаптивне реакције других учесника у саобраћају. Под коришћеним појмом „адаптивне реакције“ 
подразумевамо заштитне мере, избегавање и принудни маневар који предузимају други учесници у 
саобраћају. Када возач дозволи спољашњим факторима да утичу на вожњу може се достићи граница 
контроле узајамног деловања. Стога захтеви постају све тежи, па је возач доведен до критичног 
степена, када у једном моменту захтеви премашују његове способности. Ограничења у решавању 
овог односа дешавају се и када дође до неочекиваних промена захтева саобраћајне ситуације. 
Неочекивани пораст утицаја на безбедност при захтевима саобраћаја биће далеко значајнији што је 
возач ближи критичним ситуацијама. Остала ограничења појављују се када је способност прецењена, 
колико због недостатка искуства толико и због непрепознавања опасности, несхватања ризика и 
неадекватне реакције на изненадну опасност. На основу овог може се закључити да проблеми у вези 
са безбедношћу саобраћаја могу настати у тренутку када возач прецени своје способности, када је 
способност умањена на неки други начин. 

4. ЗАКЉУЧАК 

У односу на постојеће приступе суштини обуке возача, који су се бавили истраживањем возачких 
знања, вештина и навика за безбедно управљање возилом у саобраћају, може се закључити да обука 
возача треба да представља системски приступ развијању понашања возача, а што чини ставови, 
знања и вештине неопходни за безбедно понашање возача док возилом учествује у саобраћају. 
Колико ће понашање возача у саобраћају бити безбедно, превасходно зависи у ком степену ће бити 
изграђени ставови возача према безбедном понашању у саобраћају и којим интензитетом ће се 
испољити јер знање, ставови и вештине су у високој корелацији и јакој каузалној вези. Знање је 
једини и основни услов да се заузме прави став, став је потребан да би се радња извршила, а вештине 
су неопходне за правилно извођење радњи. Компонента саобраћајног васпитања у реализацији 
програма обуке знатно доприноси формирању позитивног става возача према безбедном понашању 
у саобраћају. Квалитетним саобраћајним васпитањем утиче се на сазнања, ставове и облике 
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понашања возача. Што је садржај обуке возача ефикаснији, трансфер знања квалитетнији то ће 
ставови кандидата за возаче бити позитивнији и интензивнији, а понашање у саобраћају безбедније. 
Стога се и намеће потреба да основни задатак обуке возача представља оспособљавање за: 
адекватну примену возачких знања, разумевање ризика и препознавање опасности у саобраћају, 
правилно реаговање у саобраћајним ситуацијама, потпуно и ефикасно модификовање, развијање и 
вођење безбедног понашања возача док возилом учествује у саобраћају. 

Сходно основном циљу и задатку обуке возача, потребно је конципирати садржај, форму и методику 
извођења обуке као и временску расподелу реализације садржаја обучавања, како би се остварили 
циљеви и извршили задаци обучавања који би имали како унутрашњу тако и спољашњу валидност. 

Све ово намеће потребу стандардизације квалитета обуке и садржаја, реализације возачког испита, 
захтева у погледу кадровских, материјалних, организационих и других услова успешне обуке, као и 
стандардизацију поступка праћења и процењивања квалитета обуке као и надзор над обуком. 
Ефикасније је квалитетном обуком утицати на ставове возача који представљају генератор у промени 
понашања, него деловати на понашање возача репресивним утицајима како би се променили 
ставови возача. 

За саобраћајно васпитање може се рећи да представља укупност интенцијалног утицаја на развој 
личности возача. Овде се мора нагласити да је реч о развоју личности, независно од његовог узраста 
и да васпитање обухвата и самоваспитање. 
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ANALIZA BEZBEDNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU IZ STAROSNE KATEGORIJE 
65+ NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2011. DO 2013. GODINE 

ТRAFFIC SAFETY ANALYSIS OF THE PARTICIPANTS IN THE AGE 65 + 
CATEGORIES IN THE SERBIA FOR THE PERIOD FROM 2011 TO 2013 

Darko Petrović1, Dragoslav Kukić2 i Jelena Milošević3 

Rеzime: Bezbednost lica iz starosne kategorije 65+ u saobraćaju je tema koja sve više dobija na značaju, posebno u 
razvijenim evropskim zemljama koje intenzivno rade na unapređenju sistema bezbednosti saobraćaja. U Republici Srbiji 
prepoznata je visoka ugroženost učesnika u saobraćaju koji su stariji od 65 godina. U ovom radu predstavljeni su najvažniji 
rezultati istraživanja direktnih i indirektnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja za ovu starosnu populaciju stanovništva. 
Istraživanjem su obuhvaćene sve saobraćajne nezgode sa učešćem lica iz starosne kategorije 65+ u Srbiji u periodu od 2011. 
do 2013. godine.  

Ključne reči: lica 65+, bezbednost, unapređenje, pešaci, rizik. 

1. UVOD 

Bezbednost starih lica u saobraćaju se nalazi u grupi najaktuelnijih tema bezbednosti saobraćaja poslednjih 
godina. Širom Evrope je sve veći broj nacija koje stare, a učešće lica starijih od 65 godina u populaciji 
stanovništva je sve izraženije. Republika Srbija je primer zemlje kod koje je broj lica starijih od 65 godina iznad 
proseka u odnosu na zemlje Evropske unije.  

Učešće lica starijih od 65 godina u Srbiji na osnovu podataka iz 2013. godine čini 17,8% ukupne populacije (RZS, 
2014). Prosečna starost stanovništva u Srbiji iznosi 42,4 godine (RZS, 2014), što Republiku Srbiju svrstava u 
grupu evropskih zemalja sa najvećom prosečnom starošću stanovništva. 

Problem bezbednosti lica starijih od 65 godina u saobraćaju prisutan je u velikom broju evropskih zemalja. 
Republika Srbija je jedna od mnogih država koje nisu imune na ovaj problem. Na osnovu statističkih pokazatelja 
bezbednosti saobraćaja u Srbiji, lica starija od 65 godina su najugroženija kao pešaci, zatim kao vozači i na kraju 
kao putnici. Samo u toku 2012. godine oko 50% svih poginulih pešaka bili su lica starija od 65 godina.  

Slično je bilo i u toku 2013. godine kada je 45,1% ukupnog broja poginulih pešaka bilo starije od 65 godina (ABS, 
2013). Procenat poginulih vozača starijih od 65 godina je takođe veliki i kreće se između 15-20%, a slično je i u 
kategoriji putnika. Učešće broja poginulih putnika starijih od 65 godina u ukupnom broju poginulih putnika 
2012. i 2013. godine je oko 16% (ABS, 2014). 

Pešaci, a posebno stariji pešaci su proglašeni ranjivom kategorijom učensika u saobraćaju od strane Svetske 
zdravstvene organizacije (WHO). Aktivnosti usmerene ka licima starijim od 65 godina prepozante su u gotovo 
svim strategijama bezbednosti saobraćaja zemalja Evropske unije, poput Austrije, Nemačke, Velike Britanije, 
Holandije itd.  

Aktivnosti su posebno istaknute i prepozante kao polje delovanja koje treba da doprinese dostizanju konačnih 
ciljeva strategija, programa i akcionih planova bezbednosti saobraćaja.  

                                                           
1 Inženjer za studije i istraživanja, Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd, Republika 

Srbija, darko.petrovic@abs.gov.rs;  
2 Načelnik odeljenja Analitike i statistike, Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd, 

Republika Srbija, dragoslav.kukic@abs.gov.rs;  
3 Stručni saradnik za izveštaje i publikacije, Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd, 

Republika Srbija, jelena.milosevic@abs.gov.rs;  
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2. PREGLED IZABRANE LITERATURE 

Poslednjih godina intenziviran je naučno-istraživački rad i veliki broj evropskih, regionalnih i nacionalnih 
projekata čiji je predmet unapređenje bezbednosti saobraćaja za lica starija od 65 godina. U radu Comparative 
Analysis of Road Safety of the Elderly in Europe (Yannis, G. et al., 2013) predstavljena je detaljna statistička 
analiza učešća lica starijih od 65 godina u saobraćajnim nezgodama u zemljama Evropske unije. Podaci su 
analizriani u periodu od 2001. do 2010. godine. Na osnovu sprovedenog istraživanja lica starija od 65 godina 
čine 22% svih poginulih u saobraćajnim nezgodama u zemljama Evropske unije. Učešće poginulih lica starijih od 
65 godina u ukupnom broju poginulih kreće se od 17% u Poljskoj do 29% u Holandiji. Na primer, u Poljskoj 
najveći procenat lica starijih od 65 godina pogine u svojstvu pešaka, dok je u Holandiji najizraženije stradanje 
biciklista iz ove starosne kategorije. U periodu od 2001. do 2010. godine uočeno je smanjenje broja poginulih 
lica iz ove starosne kategorije, međutim u istom periodu zabeleženo je povećanje procentualnog učešća broja 
poginulih lica starijih od 65 godina u ukupnom broju poginulih. Ovim je dat jasan signal da evropske zemlje 
moraju učiniti dodatne napore u cilju povećanja bezbednosti lica starijih od 65 godina. Problem učešća starijih 
od 65 godina u saobraćajnim nezgodama prepoznato je na tlu SAD-a i Kanade. Bedard et al. (2011, 2013) 
posebno ističu aktivnosti koje pomenute države realizuju u cilju smanjenja broja poginulih putnika iz ove 
starosne kategorije. Autori nagalašavaju da pored većeg učešća mlađe i srednje populacije vozača i putnika u 
vozilima, starija lica imaju lošije fizičke predispozicije koje povećavaju stepen njihovog povređivanja u 
saobraćajnim nezgodama. 

Poslednjih godina veliki broj istraživanja je usmeren ka pronalaženju modela za povećanje bezbednosti starijih 
vozača (Hakamies-Blomkvist et al., 2005., Levin and Henriksson, 2013., Vidovicova and Kafkova, 2013., Bieri et 
al., 2014). Kada je reč o prilagođavanju putne infrastrukture potrebama starijih vozača izdvaja se istraživanje 
Moerdijk, S. (2014), u kome su analizirani efekti postojanja posebne „spore saobraćajne trake“ (saobraćajne 
trake koju bi pre svih koristila starija lica) na brzim saobraćajnicama u Holandiji. Ovaj pristup se može nazvati 
State of the Art s obzirom da koncept pored već „viđenih“ elemenata ITS (Intelligent Transportation Systems) u 
funkciji bezbednosti saobraćaja, promoviše konkretne infrastrukturne mere sa ciljem smanjenja broja 
saobraćajnih nezgoda koje na brzim saobraćajnicama izazviaju stariji vozači. Analizom predmeta istraživanja se 
može jasno prepoznati kocept u kom idu najrazvijenije zemlje. One promovišu i razvijaju saobraćajni sistem koji 
se u potpunosti prilagođava potrebama korisnika, uvažavajući i opraštajući greške čoveka koje posebno dolaze 
do izražaja kod starije populacije stanovništva.   

Rackliff and Morris (2012) su pokrenuli inicijativu za razvijanje indikatora performansi bezbednosti saobraćaja 
za lica starija od 65 godina. Indikatori se odnose na putnu infrastrukturu i mobilnost lica starijih od 65 godina. 
Neki od predloženih indikatora su:  

- procenat visoko rizičnih raskrsnica koje su nepravilnog oblika – poput Y raskrsnica,  

- procenat putne mreže sa velikim obimom saobraćaja,  

- procenat pešačkih prelaza bez pešačkih ostrva,  

- broj sabraćajnih traka u naseljima gde postoji automatsko merenje brzine,  

- povećanje dužine pešačenja zbog velikog broja ukrštanja sa motorizovanim saobraćajem,  

- povećanje vremena čekanja za prelazak preko saobraćajnice,  

- posledice saobraćaja poput buke i  

- broj incidenata na rutama sa lošom saobraćajnom signalizacijom. 

Analiza kognitivnih sposobnosti sa fokusom na pogoršanje psihofizičkih mogućnosti zbog oštećenja vida i na taj 
način slabljenja perfromansi za bezbednu vožnju starijih vozača, bila je predmet istraživanja Ceulemans, W., 
(2012). Pored navedenog autora analiza kognitivnih sposobnosti i njen uticaj na bezbednost starijih vozača bila 
je predmet istraživanja Son, J. (2013). Autor je izvršio analizu vizuelne distrakcije koja utiče na performanse 
starijih vozača na autoputevima. U istraživanjima je korišćen simulator vožnje na kome su testirane 
performanse mlađih i starijih vozača pri vožnji na autoputevima. 

Na osnovu izabranog pregleda literature može se uočiti široko polje delovanja koje obuhvata istraživanja 
unapređenja putne infrastrukture, okruženja, vozila i ponašanja sa ciljem smanjenja stradanja u saobraćajnim 
nezgodama lica starijih od 65 godina. Istraživanja su usmerena ka povećanju mobilnosti i uopšte olakšavanju 
učešća u saobraćaju za ovu starosnu kategoriju. Povećanje bezbednosti starijih lica sve više postaje jedna od 
ključnih i veoma aktuelnih tema bezbednosti saobraćaja u mnogim evropskim zemlajama. 
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3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

U Republici Srbiji u posmatranom trogodišnjem periodu u saobraćaju je poginulo 525 lica, starosti preko 65 
godina. U ovom periodu teške telesne povrede u saobraćajnim nezgodama zadobilo je oko 1.700 lica starijih od 
65 godina, dok je lake telesne povrede pretrpelo 3.636 lica. Ukupan broj nastradalih lica 65+ u periodu od 2011. 
do 2013. godine je 5.862, što je prikazano u tabeli br. 1. U ovom periodu u Republici Srbiji je poginulo ukupno 
2.069 lica 65+, na osnovu čega se vidi da je svaki četvrti (odnosno 25%) učesnik koji je poginuo u saobraćaju iz 
ove starosne kategorije. Po prosečnoj starosti stanovništva – od 42,4 godine, Srbija je među deset demografski 
najstarijih zemalja sveta, ali to svakako nije dovoljan argument za ovako visok udeo lica 65+ u ukupnom broju 
poginulih lica, posebno imajući u vidu izloženost ovih učesnika u saobraćaju. Životni standard u velikoj meri 
diktira dinamičnost starih u saobraćaju, kao i način na koji oni učestvuju u saobraćaju. U razvijenim zemljama 
sveta uobičajeno je da lica starija od 80 godina veoma aktivno učestvuju u saobraćaju, čak i kao vozači, dok je u 
Srbiji nešto drugačije, jer stara lica najvećim delom u saobraćaju učestvuju kao pešaci. 

Tabela 1. Nastradala lica u saobraćaju koja pripadaju kategoriji 65+ u period 2011. – 2013. godina 

2011 2012 2013 2011-2013 

ПОG TTP LTP POG TTP LTP POG TTP LTP POG TTP LTP 

169 574 1252 186 564 1219 170 563 1165 525 1701 3636 

 

Iz tabele br. 1 može se videti da je broj poginulih lica povećan u 2012. godini za 10%, u odnosu na 2011. godinu, 
dok je 2013. broj poginulih lica smanjen ali i dalje veći nego 2011. godine. Sam porast broja saobraćajnih 
nezgoda upućuje na činjenicu da nisu realizovane posebne mere i aktivnosti unapređenja bezbednosti starijih 
lica u saobraćaju. U ovom periodu bezbednost lica iz kategorije 65+ nije istaknuta kao jedan od problema, niti 
su postavljene strateške smernice za unapređenje bezbednosti starih učesnika u saobraćaju.  

  

Grafik 1. Struktura poginulih lica iz kategorije 65+ 
u periodu 2011-2013. godina 

Grafik 2.  Struktura teško povređenih lica iz kategorije 65+ 
u periodu 2011-2013. godina 

Na grafikonu br. 1 prikazana su svojstva poginulih lica iz kategorije 65+ u saobraćaju. Nešto manje od 50% 
ukupnog broja poginulih su pešaci, dok je 35% poginulo u svojstvu vozača, a 16% u svojstvu putnika. Najveći 
deo svojih kretanja stari obavljaju kao pešaci i upravo tu su prepoznati kao ranjivi učesnici u saobraćaju. Kada 
posmatramo svojstvo teško povređenih lica 65+ raspodela je gotov identična kao i za poginule, što se može 
videti na grafikonu br. 2. Najveći broj lica iz ove starosne kategorije je teško povređen u svojstvu pešaka, oko 
45%, dok je 20% povređeno u svojstvu putnika. 

Opšta tendencija je produženje aktivnog životnog veka ljudi, što podrazumeva period bez invaliditeta u svim 
životnim aktivnostima. Na ovaj način se podržava i motiviše dinamika starih u saobraćaju. Psihomotorne 
sposobnosti starenjem opadaju, što značajno utiče na bezbedno učešće starih u saobraćaju. Pogoršanje ovih 
sposobnosti može biti značajno ukoliko ih ne prati svest o njihovom umanjenju tokom starenja, pa percepcija 
individualnih psihofizičkih sposbnosti ostaje na istom nivou, iako je objektivno u padu. U svetu su prepoznati 
zahtevi starijih lica u saobraćaju, razvijeni su pristupi koji im olakšavaju kretanje u saobraćaju. Pristup održive 
mobilnosti podržava formiranje posebno prilagođenih pešačkih koridora za kretanje starijih osoba. Koridori koji 
“štite” starije pešake podrazumevaju trotoare koji su ravni, pešačke prelaze koji su u nivou trotoara i 
signalizaciju koja je svojim dizajnom i veličnom prilagođena starim osobama. Ovakvi koridoiri se pretežno 
formiraju u centralnim gradskim zonama, koje su atraktivne za starije učesnike u saobraćaju, zatim u blizini 
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parkova, medicinskih centara i sl. U okviru ovih zona svetlosna signalizacija svojim izgledom, produženim 
vremenom namenjenim za prelazak starijih pešaka preko pešačkog prelaza, sa tasterima za najavu pešaka i 
hrapavom horizontalnom signalizacijom, je od ključne važnosti za njihov bezbedan prelazak preko kolovoza. 
Atraktivne zone za starija lica su oblikovane tako da je duž saobraćajnih koridora celokupna saobraćajna 
struktura prilagođena starijim učesnicima u saobraćaju, posebno pešacima, kako bi se obezbedilo njihovo 
neometano i olakšano kretanje. U Srbiji, još uvek nisu formirani koridori prilagođeni potrebama starih učesnika 
u saobraćaju. Pored toga, u Srbiji još uvek nisu realizovane kampanje koje bi bile usmerene na ovu starosnu 
kategoriju učesnika u saobraćaju. Sa druge strane, veliki deo vozačke populacije u Srbiji nema razvijenu svest o 
ranjivosti starih učesnika u saobraćaju. 

 

Grafik 3. Raspodela broja poginulih lica iz kategorije 65+ po vidovima saobraćajnih nezgoda 

Na grafikonu br. 3 prikazani su vidovi nezgoda sa poginulim licima u saobraćaju koja pripadaju kategoriji 65+. 
Daleko najveći broj ovih lica, oko 50% od ukupnog broja poginulih, život je izgubio u saobraćajnim nezgodama 
koje su evidentirane kao obaranje ili gaženje pešaka. U ovom vidu nezgode poginulo je 255 starih lica, dok je 
samo 25% od ovog broja poginulo u saobraćajnim nezgodama koje su se desile na putevima u naselju. Ovakav 
podatak upućuje na činjenicu da su pešaci, posebno oni stariji, najnezaštićeniji na saobraćajnicama van naselja. 
Na ovim saobraćajnicama nije obavezno postojanje pešačkih staza, pa su pešaci prinuđeni da se kreću 
kolovozom. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZoBS, 2011), određeno je da se prilikom kretanja 
noću i u uslovima smanjene vidljivosti pešak koji se kreće na javnom putu van naselja, mora biti osvetljen ili 
označen reflektujućom materijom. Upravo ovim članom zakonodavac je prepoznao ugroženost pešaka na 
putevima van naselja, paosebno noću.  

Broj poginulih koji su bili u svojstvu pešaka je 258, dok je broj poginulih u saobraćajnim nezgodama koje su 
prepoznate kao obaranje pešaka manji, 255, ovakav podatak može biti posledica načina evidetiranja vida 
saobraćajne nezgode, koji se određuje na osnovu primarne saobraćajne nezgode. U saobrađajnim nezgodama 
koje su evidentirane kao udar vozila u drugo zaustavljeno ili parkirano vozilo, udar vozila u neki objekat na putu, 
prevrtanje vozila na putu, sletanje vozila sa puta, sletanje sa kolovoza i udar u objekat pored puta u ovom 
trogodišnjem period poginulo je 94 lica starijih od 65 godina, što je 18% od ukupnog broja poginulih. U ovim 
vidovima saobraćajnih nezgoda je najvećim delom učestvovalo jedno vozilo, dok su se ove nezgode najčešće 
događale na putevima van naselja, sa izuzetkom prevrtanja vozila na putu (86% poginulih u saobraćajnim 
nezgodama koje su se dogodile na putevima u naselju). 

Na grafikonu br. 4 prikazan je broj starih lica poginulih u saobraćajnim nezgodama, razvrstan po 
mesecima. Na grafikonu se uočava da je tokom zimskih meseci (decembar – mart) broj poginulih 
manji.  Imajući u vidu da najveći broj starih gine u svojstvu pešaka, može se zaključiti da upravo u tim 
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mesecima opada dinamika ove starosne kategorije, prvenstveno zbog vremenskih uslova koji nisu 
pogodni za kretanje pešaka. Analiza saobraćajnih nezgoda u kojima su nastradala lica starija od 65 
godina može pružiti osnove za usmeravanje mera i aktivnosti ka unapređenju bezbednosti ove 
starosne kategorije u saobraćaju. 

 

Grafik 4. Broj poginulih lica iz kategorije 65+ po mesecima za period od 2011. do 2013. godine 

Na slikama 1 i 2 prikazane su mape rizika, JPBN-Javni rizik stradanja na osnovu saobraćajnih nezgoda sa starim 
licima i SPBN-Saobraćajni rizik stradanja na osnovu saobraćajnih nezgoda sa starim licima, na svim putevima i 
ulicama opština u Srbiji za period 2011-2013. godina. Prilikom izračunavanja ovih rizika, upotrebljeni su podaci 
koji se odnose na starost stanovništva, ovi podaci su preuzeti od Repbličkog zavoda za statistiku, a koji su 
dobijeni na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine. Takođe, korišćeni su i podaci o broju registrovanih 
vozila, koji su takođe preuzeti od Republičkog zavoda za statistiku, a odnose se na 2010. godinu. 

𝐽𝑃𝐵𝑁 =
(𝐿𝑇𝑃∗𝑃1+𝑇𝑇𝑃∗𝑃2+𝑃𝑂𝐺∗𝑃3)∗10.000

𝐵𝑟.𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑢 𝑜𝑝š𝑡𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑘𝑜 65 𝑔𝑜𝑑
∗ 10.000               (1) 

 

𝑆𝑃𝐵𝑁 =
(𝐿𝑇𝑃∗𝑃1+𝑇𝑇𝑃∗𝑃2+𝑃𝑂𝐺∗𝑃3)∗1000

𝐵𝑟.𝑟𝑒𝑔.𝑚𝑜𝑡.𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎 𝑢 𝑜𝑝š𝑡𝑖𝑛𝑖
∗ 10.000                               (2) 

  

Slika 1.  JPBN-Javni rizik stradanja na osnovu 
saobraćajnih nezgoda sa starim licima na svim 

putevima i ulicama opština u Srbiji za period 2011-
2013. godina 

Slika 2. SPBN-Saobraćajni rizik stradanja na osnovu 
saobraćajnih nezgoda sa starim licima na svim 

putevima i ulicama opština u Srbiji za period 2011-
2013. godina 
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Opštine sa najvećim brojem starih lica nalaze se u okviru gradova Beograd, Novi Sad i Niš. Za razliku od 
Beograda i Niša teritorija grada Novog Sada ulazi u kategoriju vrlo visokog rizika za lica iz starosne kategorije 
65+. U većim gradovima u Srbiji je bolji standard stanovništva, veći stepen motorizacije a samim tim veća je 
izloženost rizicima stradanja u saobraćaju. Međutim, pomenute činjenice nisu u velikoj meri uticale na 
raspodelu rizika stradanja u saobraćaju za lica starija od 65 godina. Ovakva raspodela rizika, zapravo ide u prilog 
i prethodnoj analizi direktnih pokazatelja bezbednosti saobraćaja, na osnovu kojih je istaknuto stradanje starih 
na putevima van naselja.  

Tabela 2.Klase rizika JPBN i SPBN za starosnu kategoriju 65+ 

Nivo rizika/rizik SPBN JPBN 

Vrlo nizak 0 127 0 1726 

Nizak 127 187 1726 2516 

Srednji 187 247 2516 3306 

Visok 247 307 3306 4096 

Vrlo visok 307 676 4096 4886 

 
Vrednosti pondera (formule 1 i 2) za izračunavanje rizika JPBN i SPBN su P1= 1, P=13, P3=99, dok su oznake LTP- 
broj lako povređenih starih lica, TTP – broj teško povređenih starih lica i POG – broj poginulih starih lica. U 
tabeli br. 2 prikazane su formirane klase rizika na osnovu kojih je izvršeno mapiranje rizika, odnosno 
predstavljanje rezultata istraživanja na mapi ili karti. 

Na osnovu prikazanih mapa rizika stradanja starih lica u saobraćaju, može se primetiti da je izražena 
„šarenolikost“ klasa rizika. Ovakva neujednačensot visine rizika stradanja upućuje na činjenicu da ne postoji 
sistemsko delovanje na ovu starosnu kategoriju, kao i da nije razvijen strateški pristup koji bi unapredio 
bezbednost starijih učesnika u saobraćaju.  

Nakon prepoznavanja ovog problema, u okviru lokalnih samouprava-opština, sve mere i aktivnosti su 
prepuštene na volju i organizaciju lokalnih tela za bezbednost saobraćaja, koja uglavnom deluju impulsivno – u 
vrlo kratkim vremenskim intervalima. Ovakav rad svakako ne može doprineti značajnijem povoljnom rezultatu 
na polju unapređenja bezbednosti starih učesnika u saobraćaju. 

4. ZAKLJUČAK 

Lica starija od 65 godina su jedna od najrizičnijih starosnih kategorija učesnika u saobraćaju. Generalno, u Srbiji 
putna infrastruktura, ulice, trotoari, pešački prelazi i zone velike atrakcije za pešake starije od 65 godina nisu 
prilagođene za bezbedan pešački saobraćaj, što se posebno odražava na ovu starosnu populaciju.  

Mere koje se mogu preporučiti u cilju povećanja bezbednosti pešaka – posebno pešaka starijih od 65 godina, su 
pre svega usmerene ka prilagođavanju putne infrastrukture ovoj kategoriji pešaka. Opštine na lokalnom nivou 
imaju dosta prostra za rad, predlaganje projekata za unapređenje i prilagođavanje puteva i okoline puteva 
potrebama starijih lica. Sa sigurnim finansiranjem od naplaćenih novčanih kazni (primer Republike Srbije, ZoBS, 
2011) potrebno je usmeravanje mnogo većeg broja aktivnosti ka povećanju bezbednosti starijih lica u 
saobraćaju.  

Pored infrastrukturnih mera, ne manje važno polje delovanja čini rad na unapređenju stavova o opasnostima i 
uopšte ponašanju starijih lica u saobraćaju. Ovo je vrlo kompleksna tema i možemo da zaključimo da se u 
regionu, uključujući i Srbiju i Republiku Srpsku, do sada gotovo nijedan projekat nije usmerio ka ovoj kategoriji 
učesnika u saobraćaju, odnosno nije ostao zapažen i nije trasirao put daljem radu na povećanju bezbednosti 
ove kategorije učesnika u saobraćaju.  

Konkretne infrastrukturne mere se mogu odnositi na saobraćajnu signalizaciju, uličnu rasvetu, smirivanje 
saobraćaja u zonama velike atrakcije za starije pešake, poput bolnica, pijaca, penzionerskih domova i klubova i 
drugih mesta gde se okupljaju starija lica. 

 S obzirom da su ugroženi i kao putnici, možda najefikasnija mera jeste povećanje upotrebe sigurnosnih 
pojaseva, kako na prednjem tako i na zadnjem sedištu putničkih automobila. Statistika upotrebe sigurnosnih 
pojaseva na zadnjem sedištu automobila u Republici Srbiji iznosi manje od 3% (ABS, 2013; 2014), što 
predstavlja veliki prostor za poboljšanje. 
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BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA I ULOGA REVIZIJE JAVNOG SEKTORA 

TRAFFIC SAFETY AND THE ROLE OF PUBLIC SECTOR AUDIT 

Milovan Bojić1, Bojan Dragišić2 i Daliborka Kovačević3 

Rezime: Vrhovne revizijske institucije (VRI) su vanjski revizori javnog sektora. VRI provodeći reviziju finansijskih izvještaja, 
reviziju usklađenosti i reviziju uspješnosti vrše reviziju institucija javnog sektora odnosno reviziju programa, projekata i 
procesa u nadležnosti institucija javnog sektora i na taj način su u funkciji upravljanja javnim sektorom i institucijama javnog 
sektora. Posebno važnu ulogu u unapređivanju upravljanja programima, projektima i procesima u javnom sektoru ima 
revizija učinka. Revizija učinka kao sistemska revizija revidirajući aktivnosti institucija javnog sektora je vršila i reviziju 
aktivnosti koje se odnose na bezbjednost saobraćaja. Jedno od primarnih pitanja kojima se bave institucije javnog sektora je 
pitanje bezbjednosti odnosno pitanje bezbjednosti u saobraćaju.  

Pitanje bezbjednosti u saobraćaju je sistemsko, sveobuhvatno i kompleksno društveno pitanje koje podrazumijeva 
angažman većeg broja institucija javnog sektora sa različitim ulogama, nadležnostima i odgovornostima, angažovanje  
brojnih i raznovrsnih resursa (ljudskih, materijalnih, finansijskih i drugih) i različitih aktivnosti i mjera u nadležnosti javnog 
sektora. Glavna služba za reviziju javnog sektora RS (GSR JS RS) je imajući u vidu stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima 
i stanje putne mreže u Republici Srpskoj (RS), kao i potrebu njihovog unapređivanja provela dvije revizije učinka koje se 
odnose na saobraćaj u RS: Bezbjednost saobraćaja na putevima u RS i Upravljanje izgradnjom i rekonstrukcijom lokalne 
putne mreže u RS. Na ovaj način GSR JS RS ostvaruje svoju društvenu ulogu u unapređenju upravljanja bezbjednošću 
saobraćaja kroz efikasnost i efektivnost rada institucija javnog sektora i  daje svoj skroman doprinos bezbjednosti 
saobraćaja na putevima u RS. 

Ključne riječi: javni sektor, revizija javnog sektora, Vrhovne revizijske institucije, bezbjednost saobraćaja, putna mreža 

1. UVOD 

Upravljanje javnim sektorom je primarno pitanje u nadležnosti Vlade odnosno menadžmenta u javnom sektoru. 
Upravljanje javnim sektorom podrazumijeva upravljanje institucijama javnog sektora, upravljanje aktivnostima i 
programima i projektima u njihovoj nadležnosti. Upravljanje javnim sektorom, u širem smislu riječi, 
podrazumijeva i provođenje nadzora nad aktivnostima, programima i projektima u javnom sektoru. Posebnu 
ulogu u provođenju institucionalnog nadzora ima i revizija javnog sektora u institucionalnoj formi VRI. VRI svoju 
ulogu ostvaruju provodeći reviziju finansijskih izvještaja, reviziju usklađenosti poslovanja i reviziju uspješnosti 
poslovanja. 

Svaka vrsta revizije pojedinačno na svoj način doprinosi unapređenju finansijskog upravljanja u javnom sektoru, 
a posebno revizija učinka imajući u vidu da se ona primarno bavi pitanjima primjene principa ekonomičnosti, 
efikasnosti i efektivnosti u javnom sektoru i što revidira aktivnosti, programe i projekte u svim sferama javnog 
sektora poput funkcionisanja opšte javne uprave, pravosuđa, finansijskog menadžmenta u javnom sektoru, 
infrastrukturnih projekata, zapošljavanja i rada, zrdavstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, 
bezbjednosti, pa sve do korišćenja prirodnih resursa i uloge države i državnih organa u uslovima prirodnih 
nepogoda. Revizija učinka revizijom obuhvata sve nivoe vlasti na svim nivoima društvenog organizovanja 
uključujući i javna preduzeća i javne ustanove.  

Revizijom određenih aktivnosti na republičkom i lokalnom nivou na temama upravljanje izgradnjom i 
rekonstrukcijom lokalne putne mreže i bezbjednost saobraćaja na putevima, GSRJS RS je kroz ispitivanje 
efikasnosti i efektivnosti bila u funkciji unapređenja sistema bezbjednosti saobraćaja na putevima RS 
naglašavajući pri tom posebno ulogu lokalnih zajednica. 

                                                           
1 Rukovodilac sektora revizije učinka u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS, milovan.bojic@gsr-rs.org   
2 Revizor učinka u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS, bojan.dragisic@gsr-rs.org  
3 Revizor učinka u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS, daliborka.kovacevic@gsr-rs.org  
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2. ULOGA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA 

Institucije javnog sektora (Vlada, ministarstva, vladine agencije, jedinice lokalne uprave, javne ustanove, javna 
preduzeća itd.) u izvršavanju osnovnih funkcija utvrđenih Ustavom i zakonima angažuju raspoložive resurse 
(personalne, materijalne, finansijske i druge). Parlamenti na određen način utvrđuju uslove u kojima institucije 
javnog sektora izvršavaju povjerene im funkcije putem:  

- usvajanja politika, strategija i drugih dokumenata strateškog karaktera kojima se iskazuju strateška 
opredjeljenja najviših organa vlasti i strateški ciljevi jednog društva za određen vremenski period; 

- usvajanja budžeta i na taj način direktno određuje finansijske resurse, a indirektno materijalne, 
personalne i druge resurse neophodne za vršenje javnih funkcija i 

- usvajanja zakona i na taj način utvrđuje pravila koje institucije javnog sektora trebaju da poštuju u 
izvršavanju povjerenih im funkcija. 

Specifičnost organizacije, funkcionisanja i finansiranja javnog sektora u odnosu na privatni sektor reflektuje se i 
na specifičnost organizovanja i funkcionisanja revizije u javnom sektoru. Specifičnost javnog sektora u odnosu 
na privatni, kao i specifičnost revizije u javnom sektoru reflektuje se i na specifičnu ulogu i poziciju VRI. VRI  je 
vanjski revizor institucija javnog sektora i provođenjem revizije finansijskih izvještaja, revizija usklađenosti i 
revizije uspješnosti revidira finansijske izvještaje institucija javnog sektora, usklađenost poslovanja sa zakonima 
i drugim propisima i uspješnost poslovanja kroz prizmu principa ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. VRI 
putem izvještaja revizije kao osnovnog i konačnog proizvoda revizijskog procesa izvještavaju o:  

- pouzdanosti finansijskih izvještaja; 

- usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima i 

- ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti sa kojima se koriste raspoloživi javni resursi u izvršavanju javnih 
funkcija. 

Prema ISSAI1, eksterna  revizija javnog sektora koju provode VRI podrazumijeva tri vrste revizije: revizija 
finansijskih izvještaja, revizija usklađenosti poslovanja (revizija regularnosti, revizija pravilnosti) i revizija 
uspješnosti poslovanja (revizija učinka, revizija 3E, revizija vrijednosti za novac.) 

Revizija finansijskih izvještaja podrazumijeva reviziju finansijskih izvještaja institucija javnog sektora radi 
izražavanja mišljenja da li su finansijski izvještaji urađeni i prezentovani u skladu se relevantnim regulatornim i 
okvirom za finansijsko izvještavanje u javnom sektoru. Svrha revizije finansijskih izvještaja u javnom sektoru je 
povećanje kredibiliteta finansijskih izvještaja odnosno povjerenja korisnika koji donose odluke na bazi tih 
finansijskih izvještaja. 

Revizija usklađenosti ima za cilj ispitivanje poslovanja i utvrđivanje da li je poslovanje institucija javnog sektora 
u skladu sa zakonima koje donosi Parlament i propisima koje donosi Vlada ili drugi državni i regulatorni organi. 
Revizija usklađenosti može podrazumijevati reviziju pravilnosti – regularnosti (primjena zakona, podzakonskih 
propisa i ugovora) i reviziju primjerenosti (primjena opštih principa za dobro finansijsko upravljanje). Svrha ove 
revizije je da se identifikovane neregularnosti ne ponavljanju u narednom periodu, a izvještaji revizije 
usklađenosti mogu biti dobra osnova za provođenje istražnih radnji od strane istražnih organa ali i osnova za 
preispitivanje postojećih propisa, izmjene postojećih ili izradu novih funkcionalnijih i fleksibilnijih propisa. 

Revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti mogu se planirati i provoditi kao dvije posebne revizije koje 
će rezultirati sa dva posebna izvještaja revizije ili kao jedna jedinstvena revizija koja će rezultirati s jednim 
izvještajem revizije i dva posebna mišljenja (mišljenje o finansijskim izvještajima i mišljenje o usklađenosti 
poslovanja). Dosadašnja praksa GSRJS RS je bila da se provodi jedna jedinstvena revizija. Provodeći jedinstvenu 
finansijsku reviziju (revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti poslovanja) revizija je revidirala 
finansijske izvještaje i poslovanje institucija koje imaju ključne uloge u pogledu bezbjednosti saobraćaja kao što 
su Vlada RS, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvjete, druga 
ministarstva, Agenciju za bezbjednost saobraćaja, jedinice lokalne samouprave i druge. Ovom revizijom se 
utvrđuje da li su finansijska sredstva raspoloživa za bezbjednost saobraćaja obezbjeđena u iznosima utvrđenim 
budžetom, da li su trošena u okviru budžetom utvrđenih, da li su trošena namjenski za unaprijed utvrđene 

                                                           
1 Međunarodni standardi Vrhovnih revizijskih institucija (Standardi revizije relevantni za reviziju u javnom sektoru koju 

provode Vrhovne revizijske institucije) 
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namjene, da li su finansijske transakcije usklađene sa zakonima i drugim propisima i da li su izvještaji sačinjeni i 
prezentovani u skladu sa regulatornim i okvirom za finansijsko izvještavanje u javnom sektoru.  

Finansijska revizija ne može da da odgovor na pitanje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti odnosno 
finansijska revizija ne može da odgovori kako se provode strategije, politike i drugi strateški dokumenti, da li su 
sa postignitim rezultatima dostignuti strateški ciljevi. Da li smo za uloženi novac dobili najvišu moguću 
vrijednost. Odgovor na ova i slična pitanja daje revizija učinka. 

Revizije učinka  podrazumijeva  nezavisna, objektivna i pouzdana ispitivanja Vlade, vladinih i drugih institucija 
javnog sektora odnosno programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti Vlade i vladinih institucija u pogledu 
ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Revizija učinka u suštini daje odgovor na dva pitanja:  

- da li se rade pravi poslovi i  

- da li se poslovi rade na pravi način. 

Revizija efektivnosti daje odgovor da li se rade pravi poslovi, a revizija ekonomičnosti i efikasnosti da li se 
poslovi rade na pravi način. Upravo ispitivanje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti u javnom sektoru 
predstavlja osnovnu razliku između revizije javnog sektora i revizije u privatnom sektoru, dajući kvalitativnu 
karakteristiku reviziji javnog sektora. Ova revizija predstavlja moderanu, izazovanu i fascinantanu vrstu revizije 
karakterističnu za reviziju javnog sektora. Za VRI provođenje revizije učinka je profesionalno najizazovniji, 
revizorski najkomleksniji i društveno najvrjedniji zadatak.1 

Revizija učinka istražuje i utvrđuje kako se provode donesene strategije i politike da li aktivnosti institucija 
javnog sektora rezultiraju rezultatima koji su u funkciji postizanja strateških ciljeva i opredjeljenja. Revizija 
učinka svojim djelovanjem stvara kavalitativno novu vrijednost za društvo i javni sektor na način da doprinosi 
boljoj organizaciji, boljem upravljanju, racionalnijem korišćenju raspoloživih resursa, kvalitetnijim i korisnički 
orjentisanim javnim uslugama, transparetnijem radu i poslovanju i podizanju javne odgovornosti na jedan viši 
nivo. Revizije učinka koje su orjentisane na bezbjednost saobraćaja su upravo u funkciji nove dodatne 
vrijednosti i zajedno sa revizijom finansijskih izvještaja i revizijom usklađenosti daju prepoznatljiv doprinos 
funkcionalnosti sistema bezbjednosti saobraćaja i upravljanju aktivnostima i procesima u instuticijama javnog 
sektora koje imaju određene uloge, nadležnosti i odgovornosti u sistemu bezbjednosti saobraćaja. 

Misija GSRJS RS  je da putem pravovremenih i kvalitetnih revizorskih izvještaja, sačinjenih na osnovu finansijske, 
revizije učinka i revizije usklađenosti, Narodnu skupštinu, Vladu i njena tijela, druge nadležne institucije i 
javnost uopšte permanentno izvještava o načinu upravljanja javnim sredstvima, odnosno o tome da li se javnim 
sredstvima upravlja na regularan, ekonomičan, efikasan i efektivan način Kroz proces planiranja, organizovanja i 
provođenja revizija učinka opredjeljenje Glavne službe za reviziju je da se revidiraju projekti, programi, 
aktivnosti i procesi koji su od posebnog interesa za društvo, koji podrazumijevaju značajno angažovanje 
ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa i koji imaju dovoljno prostora za unaprjeđenja i poboljšanja.2 

Značaj unapređenja bezbjednosti saobraćaja i potencijal za očuvanje ljudskih života i zdravlja prepoznali su 
Narodna skupština RS i Vlada RS, pa je krajem 2008. godine usvojena prva Strategija bezbjednosti saobraćaja na 
putevima u RS. Osnovna vizija ove Strategije je bila da RS izgradi stabilan zaštitni sistem, u cilju stalnog 
smanjivanja broja nezgoda a posebno broja poginulih i nastradalih lica. Strategijom su izražena očekivanja da će 
se broj poginulih i teško povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama do 2013. smanjiti za 50%. Takođe, izraženo je 
očekivanje da se unapređenjem ponašanja učesnika u saobraćaju najbrže i najjeftinije može smanjiti broj i 
težina saobraćajnih nezgoda. Shodno tome, oblasti u kojima je identifikovan najveći potencijal za očuvanje 
ljudskih života i zdravlja i koje bi najznačajnije doprinijele smanjenju broja poginulih i teško povrijeđenih su:  

- upravljanje brzinama;  

- identifikacija i upravljanje „crnim tačkama“;  

- smanjivanje vožnje pod uticajem alkohola i opojnih sredstava.3 

GSRJS RS prepoznala je značaj bezbjednosti u saobraćaju za funkcionisanje jednog društva – društvene 
zajednice i planirala i provela dvije revizije učinka koje se odnose na bezbjednost saobraćaja s namjerom da na 
taj način da svoj skromni doprinos unapređenju bezbjednosti saobraćaja u deceniji koju su Ujedinjene nacije 
proglasile decenijom akcije bezbjednosti saobraćaja na putevima. 

                                                           
1 Akrap V. i drugi, Državna revizija, Masmedia, Zagreb, 2009 
2  Strategija razvoja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za period 2014 – 2020 godina, Banja Luka, 2014. 
3 Strategija bezbjednosti saobraćaja na putevima RS za period 2009 – 2013 godine, Banja Luka, 2008. 
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3. BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA 

Saobraćajne nezgode su širom svijeta prepoznate kao veoma značajan društveni, ekonomski i zdravstveni 
problem, a djelovanje u cilju smanjenja njihovog broja i posljedica prioritet mnogih država. Izuzetak nije ni RS, 
koja je Strategijom bezbjednosti saobraćaja 2009-2013 definisala ciljeve i pravce rada na unapređenju 
bezbjednosti saobraćaja. 

Medijska izvještavanja o ovoj oblasti ukazivala su na to da se stanje bezbjednosti saobraćaja ne poboljšava u 
onoj mjeri u kojoj je to definisano strateškim i operativnim dokumentima. Stoga je GSR JS RS donijela odluku da 
se provede revizija učinka u ovoj oblasti i utvrde razlozi odstupanja od definisanih ciljeva. 

Strategijom je definisano pet oblasti djelovanja, sa nizom mjera i procjenom njihovog uticaja na unapređenje 
bezbjednosti saobraćaja. Iako su za provođenje planiranih mjera i aktivnosti nadležne uglavnom institucije 
javnog sektora ili drugi organi kojima su povjerena javna ovlašćenja, revizija je svoje aktivnosti fokusirala na one 
mjere koje su strategijom označene kao mjere sa najvećim potencijalom za smanjenje broja i težine posljedica 
saobraćajnih nezgoda. U tu grupu spadaju upravljanje brzinama, vožnja pod uticajem alkohola i drugih opijata i 
identifikacija i upravljanje opasnim mjestima na putevima. U skladu sa nadležnostima, u fokusu revizije su bile 
aktivnosti saobraćajne policije s jedne, kao i upravljača puteva s druge strane. 

3.1 Kontrole saobraćajne policije i bezbjednost saobraćaja 

Iako su određena poboljšanja postignuta, prvenstveno na planu smanjenja ukupnog broja saobraćajnih 
nezgoda, neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola su još uvijek dominantni uzroci saobraćajnih 
nezgoda (Grafikon 1). 

 

Grafik 1. Udio brzine i alkohola u uzrocima saobraćajnih nezgoda1 

Ukoliko posmatramo samo nezgode sa poginulim i teško povrijeđenim licima, ovi uzroci ne samo da su 
dominantni već imaju i tendenciju rasta. Uzroke ovakvih trendova moguće je objasniti načinom planiranja i 
vršenja kontrola saobraćajne policije. Planiranje kontrola saobraćajne policije se vrši bez objektivnih kriterija i 
cjelovitog praćenja indikatora na osnovu kojih bi se utvrdili prioriteti i očekivani efekti provedenih kontrola. U 
posmatranom periodu broj kontrola saobraćajne policije se smanjivao, kao i broj evidentiranih prekršaja 
prekoračenja brzine i vožnje pod uticajem alkohola.  

Prilikom planiranja kontrola saobraćajne policije, kontrole brzine i vožnje pod uticajem alkohola nisu 
zastupljene shodno njihovom značaju i učešću u uzrocima nezgoda. Ustvari, iako svi pokazatelji govore u prilog 

                                                           
1 Izvještaj revizije učinka Bezbjednost saobraćaja na putevima u RS, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, Banja Luka, 
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tome da kontrole usmjerene na otkrivanje i prevenciju navedenih prekršaja treba da imaju ključnu ulogu u 
dostizanju strateških ciljeva i povećanju bezbjednosti saobraćaja, u načinu planiranja kontrola saobraćajne 
policije ništa se nije promijenilo u odnosu na raniji period. Pored toga, za kontrole usmjerene na ove vrste 
prekršaja postojala su značajna ograničenja u pogledu lokacijskih uslova, tehničke opremljenosti i dovoljnosti 
resursa.  

Nedostatak resursa uslovio je praksu saobraćajne policije da kontrole obavlja uglavnom na magistralnim i 
dijelom na regionalnim putevima. Kontrole brzine na lokalnim putevima i gradskim ulicama su rijetko ili uopšte 
nisu vršene, iako se revizija uvjerila da na pojedinim dionicama puteva iz ovih kategorija postoji potreba za 
njima. Skoro da nema lokalne zajednice koja nije isticala problem brzina na određenim dionicama lokalnih 
puteva ili gradskih ulica, a u prilog tome govore i podaci o saobraćajnim nezgodama i njihovim posljedicama na 
lokalnim putevima i gradskim ulicama. 

Savremene tehničke mogućnosti za kontrolu brzine, kao što su stacionarni ili mobilni uređaji za evidentiranje 
prekoračenja brzine, veoma malo su korišćene. I pored izuzetne i dokazane efikasnosti automatizacije kontrola, 
kao i brojnih primjera drugih zemalja koje su ostvarile značajna smanjenja broja nezgoda i prosječne brzine na 
putevima primjenom savremenih uređaja za evidentiranje prekršaja, MUP je još uvijek orijentisan na kontrole 
uz fizičko prisustvo policije na dionicama. 

3.2 Upravljači puteva i bezbjednost saobraćaja 

Što se tiče identifikacije i upravljanja opasnih mjesta na putevima, upravljači puteva nisu vršili analize, 
obilježavanja ili otklanjanja takvih mjesta na putevima, iako i djelimična analiza podataka o saobraćajnim 
nezgodama potvrđuje postojanje znatnog broja opasnih mjesta sa velikim brojem poginulih i teško povrijeđenih 
lica (Grafikon 2).  
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Grafik 2.  Saobraćajne nezgode Drugovići 2009 – 2012.1 

Upravljači puteva najčešće ne dobijaju podatke o broju i lokacijama saobraćajnih nezgoda, niti je uspostavljena 
baza podataka o saobraćajnim nezgodama koja bi bila dostupna svim nadležnim institucijama. Međutim, ni 
sami upravljači puteva nisu pokazivali interesovanje i inicijativu za aktivnije učešće na otklanjanju opasnih 
mjesta na putevima. One institucije koje su se obraćale za dostavu podataka o broju, vrsti i lokacijama nezgoda 
uglavnom su i dobijale podatke, ali isti nisu korišćeni za konkretnije aktivnosti i unapređenje saobraćajnica u 
smislu povećanja bezbjednosti saobraćaja.  

                                                           
1 Izvještaj revizije učinka Bezbjednost saobraćaja na putevima u RS, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, Banja Luka, 

2013 
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Osim toga, ni procedure koje bi omogućile veću efikasnost upravljača puteva u pogledu identifikacije, 
obilježavanja i otklanjanja opasnih mjesta na putevima nisu bile uspostavljene. Tu se prvenstveno misli na 
donošenje Pravilnika o definisanju i identifikaciji opasnog mjesta koji nije usvojen do kraja revizije, a koji je 
trebalo da upravljačima puteva definiše metodologiju za provođenje aktivnosti na otklanjanju opasnih mjesta 
na putevima. Metodologiju identifikacije i sanacije opasnih mjesta na putevima, koju je usvojio Savjet za 
bezbjednost saobraćaja RS, upravljači puteva nisu koristili. 

Upravljači puteva imaju važnu ulogu u upravljanju brzinama na putevima. Upravljači puteva povremeno vrše 
analize uslova na putevima, ali su one uglavnom orijentisane na provjere površinskog sloja puta i stanja putnog 
pojasa. Postojeća ograničenja brzine se vrlo rijetko preispituju i mijenjaju, i to se uglavnom radi na osnovu 
izmjena propisa ili nakon eksternih zahtjeve za pojedinačne lokacije. Faktor koji značajno otežava preispitivanje 
postojećih ograničenja brzine i upravljanje brzinama na putevima jeste nepostojanje projekata saobraćajne 
signalizacije, kako na lokalnim tako i na putevima koji su u nadležnosti republike. Takođe, česta je pojava da i 
kada postoje projekti saobraćajne signalizacije stanje na terenu ne odgovara onom projektovanom. Pored toga, 
prisutna je i praksa promjene postojećih ograničenja brzine bez prethodnih analiza i detaljnijih pokazatelja o 
stvarnoj potrebi za istim, ponekad i bez znanja upravljača puteva. Sve ovo govori da ne postoji sistemski pristup 
u oblasti upravljanja brzinama na putevima. 

Još jedna od mjera koja je u nadležnosti upravljača puteva jeste primjena mjera za smirivanje saobraćaja. 
Upravljači puteva veoma rijetko su koristili mjere za smirivanje saobraćaja, a još rjeđe su te mjere primjenjivane 
na osnovu analiza i pokazatelja o saobraćajnim nezgodama. Najčešće su se primjenjivale mjere postavljanja 
umjetnih izbočina ili vibracionih traka, uglavnom u urbanim zonama i zonama škola. Primjena ovih mjera je 
uglavnom slijedilo nakon zahtjeva građana ili udruženja, bez analize za potrebom primjene i adekvatnosti 
primijenjene mjere. Sistemskog pristupa smirivanju saobraćaja nije bilo, a mjere poput izgradnje kružnih 
raskrsnica, postavljanja fiksnih radarskih sistema za kontrolu brzine, postavljanje preventivnih pokazivača 
brzine ili primjena nekih drugih jeftinih mjera skoro da i nije bilo.  

Usvajanje strategije je dovelo do određenih poboljšanja i pozitivnih trendova u kretanju pokazatelja 
bezbjednosti saobraćaja u RS. Međutim, nalazi revizije učinka u ovoj oblasti pokazuju da još uvijek postoji 
značajan prostor za poboljšanja i ukazuju na nedostatke u sistemu čijim otklanjanjem bi se dostigli ciljevi 
definisani strategijom. Stoga je revizija dala preporuke ključnim akterima u sistemu bezbjednosti saobraćaja, 
čijim provođenjem bi se značajno unaprijedila bezbjednost saobraćaja na putevima u RS. Radi lakšeg 
provođenja, preporuke su date posebno za MUP – saobraćajnu policiju a posebno za upravljače puteva, u 
skladu sa njihovim nadležnostima. Iako je primarni fokus revizije bio na mjerama koje se provode u izabranim 
oblastima, evidentirani su i neki od sistemskih i organizacionih nedostataka, te su preporuke date i za Vladu RS, 
kako bi se obezbijedili uslovi za uspostavljanje efikasnijeg i efektivnijeg zaštitnog sistema.  

4. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNE PUTNE MREŽE I BEZBJEDNOST 
SAOBRAĆAJA 

4.1. Projektna dokumentacija, izvođenje radova i bezbjednost saobraćaja 

Prema zakonu, jedinice lokalne samouprave imaju obavezu da vode računa da svi putevi budu bezbjedni, kao i 
da preduzimaju neophodne mjere da bi se zaštitila mjesta na kojima se događa veći broj saobraćajnih 
nezgoda.Saobraćajna signalizacija mora biti takva da učesnicima u saobraćaju prenosi jasnu i jednoznačnu 
poruku. To znači da saobraćajna signalizacija na javnim putevima mora da bude planirana i postavljena tako da 
se od učesnika u saobraćaju može očekivati da je lako i pravovremeno primete i shvate njeno značenje i da na 
osnovu postavljene saobraćajne signalizacije postupaju u skladu sa značenjem, odnosno zahtevima koji su 
određeni postavljenom saobraćajnom signalizacijom.  

Medjutim, osnovni problem putne mreže u RS je stanje i kvalitet. Naročito su u lošem stanju lokalni putevi, koji 
su od vitalnog značaja za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave, naselja i seoskih područja. Istraživanje 
koje je revizija učinka provela pokazuje da preko 30% puteva u ruralnom području nije asfaltirano, a isto tako je 
i preko 40% domaćinstava nezadovoljno postojećom putnom mrežom, što sve utiče na bezbjednost saobraćaja 
na lokalnim putevima i u ruralnim sredinama.Saobraćajna signalizacija uglavnom nije postavljena, niti se 
prilikom izgradnje i rekonstrukcije lokalne putne mreže rade projekti saobraćajne signalizacije, što sve utiče na 
bezbjednost saobraćaja i ugrožava učesnike u saobraćaju. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji lokalne putne 
mreže se obavljaju i bez neophodne projektne dokumentacije (često se vrše na osnovu projektne 
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dokumentacije koja je rađena i prije 10 i više godina ili samo na osnovu predmjera i predračuna radova bez 
kompletne planske i projektne dokumentacije). Radovi se uglanom izvode na osnovu ugovora koji su uglavnom 
tipskog karaktera. Većina ugovora sadrži samo osnovne elemente (rok izvođenja radova, cijena, penali i sankcije 
za neizvršenje posla u roku, garantni rok, i sl.) na osnovu kojih jedinice lokalne samouprave ne mogu da 
kvalitetno upravljaju ovim infrastrukturnim projektima. 

Pored nedostataka na projektnoj dokumentaciji za izgradnju i rekonstrukciju lokalne mreže, na uzorku ugovora 
koji su bili predmetom revizije u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske, revizija je utvrdila da se oko 
85% radova započinje i završi bez odobrenja za građenje. Postojeći način nadzora i izvještavanja od strane 
nadzornog organa ne omogućava realizovanje ugovorenih radova u skladu sa zadatim parametrima i dovodi u 
pitanje kvalitet izvedenih radova. Nadzorni organ je jedna od najvažnijih karika u realizaciji izgradnje i 
rekonstrukcije puteva. Jedan manji broj radova koji je bio predmetom revizije se obavljao bez stručnog 
nadzora. Na jednom manjem broju radova koji se odnose na zahtjevnije lokalne putne saobraćajnice stručni 
nadzor su vršila licencirana pravna lica. Nadzorni organi vrlo često ne izrađuju izvještaje o izvedenim radovima 
na kraju završenih radova, ali ni u toku izvođenja radova. Najčešće se usmenim putem izvještava investitor o 
stanju i toku izvođenja radova. Prisutna je i praksa, da kada se pojave nepredviđeni poslovi ili višak radova, 
nadzorni organ ne dostavlja pismeni izvještaj o stanju na terenu i zahjtev za odobrenje dodatnih radova i 
sredstava, već se usmenim putem obavještava investitor, nakon čega se vrše izmjene ugovora.Postojeći 
izvještaji nadzornog organa su veoma različiti, zavisno od jedinica lokalne samouprave, ugovora, lica ili firmi 
koje vrše nadzor i finansijera izvođenja radova. Većina izvještaja nadzornih organa su dokumenta sa šturim 
informacijama u kojima se samo konstatuje da su radovi izvršeni, često i bez datuma kada su sačinjeni. 
Najčešće su to izjave, gdje nadzorni organ izjavljuje da je vršio nadzor nad određenim radovima i da su radovi 
izvedeni u skladu sa ugovorima i tehničkom i projektnom dokumentacijom, za koju smo se uvjerili da se 
najčešće i ne radi. Izvještaji nadzornog organa se razlikuju i zavisno od toga  da li finansijeri imaju posebne 
zahtjeve u pogledu dostavljanja izvještaja o završenim radovima. 

Na uzorku analiziranih putnih pravaca na kojima su se izvodili radovi više od 1/2 jedinica lokalnih samouprava 
ne vrši primopredaju i interni prijem radova na posmatranim asfaltiranim putevima između investitora i 
izvođača. Uglavnom je prisutna praksa u jedinicama lokalne samouprave da se primopredaja radova vrši 
između izvođača radova i nadzornog organa. U onim jedinicama lokalne samouprave u kojima je imenovana 
komisija za primopredaju radova uglavnom se rade zapisnici ili izvještaji. Međutim, izvještaji su takvog sadržaja 
da se ne mogu smatrati dobrim alatom za nadzor i kontrolu od strane investitora radi zaštite trošenja javnog 
novca i bolje bezbjednosti saobraćaja. U zapisnicima ili izvještajima komisije za primopredaju i interni prijem 
radova uglavnom se navode osnovni podaci o izvedenim radovima. U smislu da su radovi izvedeni stručno, 
kvalitetno i u skladu sa ugovornom i tehničkom dokumentacijom. U tim izvještajima se uglavnom navodi i 
konačan obračun završenih radova. Jedan manji dio izvještaja sadrži i konstatacije da se nedostatci trebaju 
otkloniti. Revizija nije dobila neki drugi zapisnik ili izvještaj o otklanjanju nedostataka i ponovnom uvidu i 
utvrđivanju stanja na terenu. Izvještaji ne sadrže podatke u smislu koliko je radova izvedeno (npr. km, m 
izgrađenog ili rekonstruisanog puta, širina puta i sl.) i eventualno neke druge podatke koji bi poslužili 
kvalitetnijem upravljanju investiranja u projekte izgradnje i rekonstrukcije puteva. Kod većine putnih pravaca 
koji su bili predmetom revizije vidjeli smo da se ne izvrši prijem radova na tim putevima i puštanje puta u 
upotrebu, te oko 95% putnih pravaca nema odobrenje za upotrebu, samim tim je ugrožena bezbjednost 
saobraćaja na tim putevima.  

4.2. Kvalitet izvedenih radova i bezbjednost saobraćaja 

Na osnovu intervjua koje je revizija obavila u toku istraživanja u jedinicama lokalne samouprave i upitnika 
popunjenih od strane istih, njih oko 50% nije zadovoljno kvalitetom izvedenih radova i poštovanjem rokova. 
Međutim, ništa ne preduzimaju ili malo preduzimaju da bi se poboljšao kvalitet. Takođe, kvalitet i količina 
ugrađenog materijala i izvedeni obim poslova na planiranim, ugovorenim i plaćenim poslovima izgradnje 
lokalnih puteva i ulica je vrlo upitan. Građevinska, izvođačka i nadzorna dokumentacija i evidencije nisu 
dovoljno sadržajni i pouzdani da se na osnovu njih efikasno kontrolišu radovi na izgradnji i rekonstrukciji 
lokalnih puteva i ulica i ugrađeni materijali. Ugovorni penali ili neki drugi mehanizmi zaštite probijanja rokova iz 
ugovora se uglavnom ne koriste. 

Kvalitet izvedenih radova na posmatranim asfaltnim putevima iz uzorka u znatnoj mjeri odstupa od kvaliteta 
definisanog u ugovorima, tehničkoj dokumentaciji i J.U.S. standardima koji su važeći na teritoriji Republike 
Srpske. Odstupanja postoje u debljini ugrađenih slojeva tampona i asfalta, kao i u stepenu zbijenosti i zaostalih 
šupljina u kolovozu. Iako postoje odstupanja kvaliteta izvedenih radova cijena nije korigovana u skladu s tim. 
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Prosječno utvrđeno odstupanje u debljini na završnom sloju tampona je 35% i na asfaltu 10% (ostale slojeve 
ispod tampona nismo analizirali). Odstupanje je utvrđeno angažovanjem licencirane firme za uzimanje uzorka 
za provjeru debljine ugrađenih slojeva tampona i asfalta u 7 jedinica lokalne samouprave, na 63 lokaliteta 
posmatranih asfaltnih puteva.   

U praksi je prisutno da na ovim putevima često sobraćaju i vozila većeg saobraćajnog opterećenja (kamioni od 
JP ''Šume Republike Srpske'', eksploatacija šljunka i sl.), a putevi nisu projektovani za takav vid saobraćaja, te 
često i iz tih razloga dolazi do oštećena. Prilikom ispitivanja asfaltnih uzoraka je utvrđeno da su pjesak i kamena 
sitnež od drobljenog sastava. Ispitani uzorak zadovoljava J.U.S.U.E9,021, B.N.S. 22 za lako saobraćajno 
opterećenje. Međutim, više od 2/3 ispitanog uzorka ne zadovoljava kriterij zbijenosti kolovoza i zaostale 
šupljine u kolovozu. Ovo ispitivanje je izvršeno uzimanjem uzorka tampona i asfalta i laboratorijskim 
ispitivanjem materijala od strane licencirane firme u 7 jedinica lokalne samouprave na 20 lokaliteta.  

Revizija je vizuelno snimila stanje na odredjenom broju lokalnih putnih pravaca u jedinicama lokalnih 
samouprava. Oko 60% puteva koje je revizija vizuelno snimila u 14 jedinica lokalne samouprave imaju manja ili 
veća vidljiva oštećena u vidu pukotina, mrežica, potonuća, i sl. Značajnih razlika na putevima nema, bez obzira 
da li su asfaltirani npr. u 2008., 2010. ili 2011. godini, a uvažavajući činjenicu da vijek lokalnih puteva treba da 
bude do 20 godina i da u tom periodu ne bi trebalo biti novih investicionih ulaganja, osim redovnog održavanja.  

Tabela 1. Ukupan broj snimljenih putnih pravaca u 14 opština RS i broj putnih pravaca sa manjim ili većim 
vidljivim oštećenjima1 

 

Red.br. 
Opštine 

Broj snimljenih 
putnih pravaca 

Broj putnih pravaca 
sa vidljivim 
oštećenjima 

Broj oštećenih 
putnih pravaca (%) 

1 Banjaluka 18 8 44,44 

2 Čajniče 8 7 87,50 

3 I.Ilidža 8 2 25,00 

4 Zvornik 8 8 100,00 

5 Kneževo 8 4 50,00 

6 M. Grad 7 7 100,00 

7 Laktaši  6 4 66,67 

8 Bijeljina 6 3 50,00 

9 Kostajnica 5 2 40,00 

10 Milići 4 1 25,00 

11 Trebinje 4 1 25,00 

12 Ugljevik 4 2 50,00 

13 Čelinac 4 4 100,00 

14 Gacko 3 1 33,33 

Ukupno:   93 54 58,06 

Iako postoje oštećena koja su uočena vizuelnim snimanjem, tj. obilaskom putnih pravaca, jedinice lokalne 
samouprave ne preduzimaju značajne mjere na otklanjanju nedostataka. Tokom snimanja stanja na terenu 
revizija je ustanovila da ima i jedan broj oštećenih putnih pravaca koji su u garantnim rokovima. Revizija se nije 
uvjerila da su jedinice lokalne samouprave u posmatranom periodu upućivale zahtjeve izvođačima radova da 
otklone nedostatke, kao i da su isti otklanjani. Međutim, u toku provođenja revizije jedan broj jedinica lokalne 

                                                           
1 Izvještaj revizije učinka, Izgradnja i rekonstrukcija lokalne putne mreže, Glavna služba za reviziju javnog  sektora RS, Banja 

Luka, 2012 
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samouprave je poslao zahtjeve izvođačima da otklone nedostatke na onim putnim pravcima koji su bili još 
uvijek u garantnom roku i isti su i otklonjeni.Jedinice lokalne samouprave uglavnom ne vrše nadzor i kontrolu sa 
stanovišta dobrog i efikasnog upravljanja investiranja u projekte izgradnje i rekonstrukcije lokalne putne mreže, 
kao i bezbjednosti saobraćaja. 

Jedinice lokalne samouprave uglavnom ne vladaju stvarnim stanjem lokalne putne mreže na teritoriji svojih 
lokalnih zajednica. Iako planiraju, provode proces javnih nabavki, ugovaraju, realizuju, imenuju nadzorni organ, 
komisije za interni prijem i tehnički prijem radova ne vladaju stvarnih stanjem i generalnom slikom lokalne 
putne mreže na svojoj teritoriji. U pogledu učinkovitosti jedinice lokalne samouprave uglavnom imaju jasno 
definisana i iskazana  opredjeljenja i ciljeve. Međutim, najčešće ne vrše analizu stanja i učinkovitosti investiranja 
u izgradnju i rekonstrukciju puteva. Nemaju utvrđene mehanizme i alate pomoću kojih bi mjerili i vrednovali, 
postigli i ostvarili zadate ciljeve. Projekte ne prate izvještaji sa konkretnim pokazateljima koji bi mogli biti dobra 
osnova za naredno planiranje. Pojedine planove i ne prate izvještaji. Praksa je da  i gdje se rade izvještaji ne 
navode se paralelni pokazatelji o planiranim i realizovanim aktivnostima. Izveštaji nisu sadržajni i veoma su 
šturi. Ne sadrže elemente koji su pokazatelji učinkovitosti. Uglavnom nema konkretnih pokazatelja o realizaciji 
pojedinih planova i projekata. Podaci u izvještajima o radu lokalnih uprava, nadležnih odjeljenja i službi, o 
izgradnji i rekonstrukciji puteva, o javnim nabavkama su veoma različiti i sa različitim pokazateljima o putevima.  

Jedinice lokalne samouprave kao investitori imaju sve zakonske i druge mehanizme za nadzor i kontrolu 
realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije puteva. Međutim, ne koriste te mehanizme i nemaju razvijen 
sistem za nadzor i kontrolu realizacije i upravljanja investiranjem u projekte izgradnje i rekonstrukcije lokalnih 
kategorisanih i nekategorisanih puteva. Uglavnom jedinice lokalne samouprave ne vrše analize o izmjenama 
ugovora (broj izmjena, izdvajanje dodatnih sredstava, razlozi i sl). Nema naplate penala za prekoračene rokove. 
Ne koriste ugovornu instituciju garantnog roka za otklanjanje nedostataka. Na uzorkovanim ugovorima, 
odnosno putnim pravcima ima svega 1% intervencija u garantnim rokovima. Nemaju razvijene alate i sistem 
kontrole realizacije ugovorenih radova, kao i sistemske kontrole nadzornog organa. 

Ovakav način izvođenja radova bez planske i projektne dokumentacije, ne vršenje kvalitetnog nadzora i 
kontrole od strane jedinica lokalnih samouprava, nepostojanje saobraćajne signalizacije i postojeći kvalitet 
lokalne putne mreže u značajnoj mjeri utiče na bezbjednost saobraćaja na lokalnim kategorisanim i 
nekategorisanim putnim pravcima u Republici Srpskoj. 

5. ZAKLJUČAK 

Strategijom bezbjednosti saobraćaja na putevima RS utvrđeni su opšti i posebni ciljevi na dugoročnoj i 
kratkoročnoj osnovi koje je potrebno postići u periodu na koji se odnosi strategija. Provedene revizije učinka 
pokazuju da su aktivnosti nadležnih institucija dale određene rezultate na planu bezbjednosti saobraćaja, 
međutim postavljeni strateški ciljevi nisu postignuti i da postoji prostor a i potreba za unapređenje bezbjednosti 
saobraćaja na putevima RS. Kao ključne faktore koji opredjeljuju bezbjednost saobraćaja na putevima revizija je 
identifikovala neprilagođene brzine, , vožnju pod uticajem alkohola, upravljanje opasnim mjestima na putevima 
i stanje puteva. 

Provedene revizije učinka  odnosno izvještaji revizije su dobra polazna osnova za unapređenje bezbjednosti 
saobraćaja na putevima. Revizija je putem izvještaja revizije učinka dala preporuke ključnim akterima u sistemu 
bezbjednosti saobraćaja (Vlada RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova – sobraćajna policija, JP Putevi RS i jedinice 
lokalne samouprave) čijim provođenjem  bi se unaprijedila bezbjednost saobraćaja na putevima u RS.  

GSR JS RS će u skladu sa svojom ulogom i mandatom  pratiti  provođenje preporuka putem naknadnog pregleda 
i putem Javnog registra preporuka revizije učinka koji je u funkciji jednog društveno odgovornijeg i 
transparetnijeg rada institucija javnog sektora. 

GSR JS RS kroz svoje angažmane u revizijama, a posebno u reviziji učinka djeluje u pravcu organizovanja i 
funkcionalnog razvoja kapaciteta u internim kontrolama, internoj reviziji i internoj evaluaciji kao i 
uspostavljanju sistema monitoringa zasnovanog na principima uspješnosti (ekonomičnost, efikasnost, 
efektivnost) koji će biti u funkciji postizanja rezultata kojima se ispunjavaju postavljeni ciljevi u strategijama i 
politikama koje se odnose na bezbjednost saobraćaja. 
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ZNAČAJ FORMIRANJA BAZE PODATAKA O PRELASKU PUTA PREKO PRUGE 
RELEVANTNE ZA PRAĆENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 

THE CREATING IMPORTANCE OF A RAIL LEVEL CROSSINGS DATABASE TO 
FOLLOW TRAFFIC SAFETY 

Danislav Drašković1, Tomislav Petrović2 i Tijana Ivanišević3 

Rezime: Prelazi puta preko pruge, kao mesta ukrštanja železničkog i drumskog saobraćaja u istom nivou, predstavljaju 
mesta potencijalnih konflikata, i kao takvi zahtevaju kontinualno praćenje i sprovođenje adekvatnih mera sa ciljem 
uspostavljanja funkcionisanja sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja. Uzimajući u obzir značaj težine posledica 
saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile na prelazu puta preko pruge, neophodno je preduzeti niz aktivnosti koje bi 
omogućile kvalitetne analize stanja bezbednosti saobraćaja, sprovoditi mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja, ali i 
kontinualno pratiti stanje bezbednosti saobraćaja na prelazima puta preko pruge. Na osnovu Zakonske regulative Republike 
Srbije definisane su obaveze i odgovornosti kako upravljača puta, tako i upravljača infrastrukture (pruge), međutim 
neophodno je naglasiti i značaj delovanja lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi prelaz puta preko pruge. U tom 
kontekstu, ovaj rad opisuje značaj formiranja i prikupljanja relevantnih podataka o prelazu puta preko pruge koji su 
neophodni za uspostavljanje razvijene baze podataka, kao jedne od sastavnih delova jedinstvene (integrisane) baze 
podataka od značaja za bezbednost saobraćaja, zasnovane na GIS-u (geografskom informacionom sistemu) čime bi se 
uspostavio sistem upravljanja i praćenja stanja bezbednosti saobraćaja. 

Ključne reči: Baza podataka, prelaz puta preko pruge, putni prelaz, zakonska regulativa, GIS, bezbednost saobraćaja 

1. UVOD 

Prelaz puta preko železničke pruge, kao mesto ukrštanja drumskog i železničkog saobraćaja u istom nivou, 
predstavlja mesto konflikata na kojima često dolazi do saobraćajnih nezgoda (Zakon o bezbednosti saobraćaja 
na putevima, 2009.), odnosno nesreća (Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, 2013), koje za 
posledice mogu imati materijalnu štetu i/ili nastradala lica. Evropska unija prepoznavši značaj bezbednosti 
saobraćaja kao jednu od ključnih oblasti u transportnoj politici (European Commision: White paper; European 
transport policy for 2010), pri čemu prvi korak ka upravljanju bezbednosti saobraćaja predstavlja kontinualno 
praćenje stanja bezbednosti saobraćaja na prelazima puta preko železničke pruge.  

Na osnovu „Izveštaja Svetske banke o upravljanju kapacitetima i oblasti bezbednosti saobraćaja u Srbiji“ 
neophodno je doneti Strategiju upravljanja bezbednošću u saobraćaju, u kojoj je definisano: „…u periodu od 10 
godina izgraditi sistem upravljanja bezbednošću u saobraćaju koji pruža visokokvalitetne rezultate na 
upravljivim i održivim osnovama...“ (World Bank, Review of Road Safety Management Capacity in Serbia, 2007), 
stoga je neophodno da sve institucije daju svoj doprinos za postizanje ovog „cilja“. Zakonom o bezbednosti 
saobraćaja na putevima, Zakonom o javnim putevima, Zakonom o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, 
kao i pravilnicima precizno su definisane nadležnosti, obaveze i odgovornosti upravljača puta, ali i upravljača 
infrastrukture. 

Prema Zakonskoj regulativi Republike Srbije, odnosno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. 
Glasnik RS“ br. 41/09, 53/10, 101/11) član 9. stav 1. tačka 1., Agencija za bezbednost saobraćaja kao javno telo 
osnovano od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, dužna je da analizira, prati i unapređuje sistem 

                                                           
1 Doc. dr Danislav Drašković, dipl. ing. saobraćaja, REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, Inspektorat Republike 

Srpske, Trg Republike Srpske 8 , Banja Luka, Republika Srpska, e-mail: d.draskovic@inspektorat.vladars.net  
2 Tomislav Petrović, dipl. ing. saobraćaja, JP „PUTEVI SRBIJE“, Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju, 

Odeljenje baze podataka, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, Republika Srbija, e-mail: tomislavpetrovic@mail.com  
3 Tijana Ivanišević, dipl. ing. saobraćaja, JP „PUTEVI SRBIJE“, Sektor za upravljačko informacione sisteme u saobraćaju, 

Odeljenje baze podataka, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, Republika Srbija, e-mail: tijana.ivanisevic@mail.com  
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bezbednosti saobraćaja razvojem i korišćenjem jedinstvene baze podataka od značaja za bezbednost 
saobraćaja.  

 

Slika 1. Primer baze podataka o prelasku puta preko pruge u okviru jedinstvene baze podataka 

Uzimajući u obzir da se radi o drumskom i železničkom saobraćaju, za formiranje ove baze neophodno je 
uključiti sve subjekte u cilju razmene podataka i uspostavljanje baze o prelasku puta preko pruge. Naime, član 
15. Stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u cilju neprekidnog praćenja stanja bezbednosti 
saobraćaja na putevima, državni organi i drugi subjekti dužni su da Agenciji za bezbednost saobraćaja dostave 
podatke o obeležjima značajnim za bezbednost saobraćaja. Takođe, član 16. pomenutog zakona definiše 
dostupnost informacija o obeležjima bezbednosti saobraćaja koje su javne i dostupne svima, osim onih čije 
objavljivanje je zakonom zabranjeno. Neophodnost uključivanja osiguravajućih društva je veoma važna upravo 
zbog troškova koje nastaju od saobraćajnih nezgoda. Članom 173. istog zakona, definisana je obaveza 
osiguravajućih društava u pogledu dostavljanja podataka o saobraćajnim nezgodama za koje je sačinjen 
Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Ovo ukazuje na važnost prepoznavanja ključnih subjekata u 
prikupljanju određenih podataka i formiranju određene baze podataka. U tom kontekstu, ovaj rad opisuje 
značaj formiranja i prikupljanja relevantnih podataka o prelazu puta preko pruge koji su neophodni za 
uspostavljanje razvijene baze podataka, kao jedne od sastavnih delova jedinstvene (integrisane) baze podataka 
od značaja za bezbednost saobraćaja, zasnovane na GIS-u (geografskom informacionom sistemu) čime bi se 
uspostavio sistem upravljanja i praćenja stanja bezbednosti saobraćaja. 

2. POKAZATELJI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PRELAZIMA PUTA PREKO 
PRUGE 

Prema statističkim podacima MUP-a RS, u periodu od 2007. do 2011. godine na prelazima puta preko 
železničke pruge, na teritoriji Republike Srbije, dogodilo se 395 saobraćajnih nezgoda. Od ukupnog broja 
saobraćajnih nezgoda (395) najzastupljenije su SN  sa materijalnom štetom (247), slede ih SN sa povređenim 
licima (105) i SN sa poginulim (43) licima (MUP-a RS). U periodu od 2006. godine do 2012. godine, u 
saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovala železnička vozila, nastradalo je 256 lica (Slika broj 3). Od 
ukupnog broja nastradalih lica (256) poginulo je 75 lica, dok je TTP  i LTP  zadobilo 181 lice 
(http://www.zeleznicesrbije.com, 21.01.2014).  

Povećanjem visine novčanih kazni, usled medijske kampanje koja je vođena zbog usvajanja novog ZoBS-a  i 
„psihološkog uticaja“ koji je stvoren kod učesnika u saobraćaju prouzrokovano je smanjenje broja saobraćajnih 
nezgoda u 2010. i 2011. godini. Zakon je postigao trenutne efekte, čak i ako mnogi mehanizmi zakona nisu 
počeli da deluju. 

Raspodela saobraćajnih nezgoda po mesecima u periodu od 2007. do 2011. godine ukazuje da se najveći broj 
saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju železnička vozila (Slika 3) dogodi u mesecima septembaru (52 SN), 
avgustu (46 SN), julu (39 SN) i junu (35), dok se najmanji broj saobraćajnih nezgoda dogodilo u mesecima 
januaru (23 SN) i februaru (24 SN). 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
319 

 

  

Slika 2. Ukupan broj saobraćajnih nezgoda  Slika 3.  Broj nastradalih lica 

  

Slika 4. Raspodela s.nezgoda po mesecima Slika 5. Raspodela saobraćajnih nezgoda po satima 

Raspodela saobraćajnih nezgoda po časovima ukazuje da se najveći broj saobraćajnih nezgoda u 2007. godini 
dogodilo oko 11 sati, u 2008. godini najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodilo oko 16 sati, u 2009. godini 
najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodilo se oko 17 sati, u 2010. godini najveći broj saobraćajnih nezgoda 
dogodilo se oko 8 sati, dok je u 2011. godini najveći broj saobraćajnih nezgoda zabeležen u periodu oko 9 sati. 
Na osnovu analize vremenske raspodele saobraćajnih nezgoda, svakako, može se zaključiti da su rani 
popodnevni i  jutarnji časovi najkritičniji deo dana.  

Pomenuti vremenski interval karakterišu osobine koje nepovoljno utiču na bezbednost saobraćaja, kao što su: 
pojačan intenzitet saobraćaja, smanjena pažnja učesnika u saobraćaju, vremenski uslovi, pad temperature koji 
u zavisnosti od doba godine može izazvati stvaranje poledice, magle i dr. Imajući u vidu vremensku raspodelu 
saobraćajnih nezgoda, sve aktivnosti koje se sprovode u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja po pravilu su 
intenzivnije u prepodnevnim i ranim popodnevnim časovima.  

 

Slika 6. Raspodela saobraćajnih nezgoda po danima u toku meseca 

Vremenska raspodela saobraćajnih nezgoda po danima u toku meseca (Slika 6) ukazuje da se najveći broj 
saobraćajnih nezgoda, u kojima su učestvovala železnička vozila, u 2007. godini dogodilo ponedeljkom (18 SN), 
u 2008. godini najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodilo se subotom (18 SN), u 2009. godini  najveći broj 
saobraćajnih nezgoda dogodilo se sredom (16 SN), u 2010. godini najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodilo se 
nedeljom (14 SN), dok se tokom 2011. godine najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodilo subotom (12 SN). U 
ukupnom broju saobraćajnih nezgoda posmatrano po danima u toku posmatranih godina, najveći broj 
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saobraćajnih nezgoda, u kojima su učestvovala železnička vozila,  dogodilo se subotom (68 SN) i ponedeljkom 
(61 SN). Na osnovu analize vremenske raspodele saobraćajnih nezgoda po danima u toki meseca, svakako, 
može se zaključiti da su dani vikenda i prvi radni dan (ponedeljak) u toku nedelje najkritičniji dani u toku 
nedelje, odnosno meseca. 

3. PRAVNI OKVIR ZA USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA O PRELASKU PUTA 
PREKO PRUGE 

Zakonskom regulativom u Republici Srbiji uspostavljen je pravni okvir za bezbedno odvijanje saobraćaja na 
mestima prelaska puta preko železničke pruge, kao i obaveze i odgovornosti upravljača puta, ali i upravljača 
infrastrukture (pruge). Pravni okvir čine:  Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014), Zakon o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 i 104/2013), Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Sl. 
glasnik RS", br. 104/2013), Zakon o železnici ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013) i Pravilnik o načinu ukrštanja 
železničke pruge i puta ("Sl. listu SRJ", br. 72/99). Kako su za ovu nadležnost zaduženi upravljač puta i upravlač 
infrastrukture, sledeći delovi zakonske regulative definišu obaveze ovih subjekata u uspostavljanju sistema 
bezbednosti saobraćaja na mestima gde dolazi do njihovog konflikta. 

3.1. Zakon o bezbednosti saobraćaja na puteivima 

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima definisana je obaveza obeležavanja, prelaza puta preko 
železničke pruge, propisanom saobraćajnom signalizacijom, čime se u potpunosti definiše saobraćajna 
signalizacija koja bi bila postavljena na mestima prelaska puta preko železničke pruge (Slika 7), kako učesnici u 
saobraćaju ne bi bili dovedeni u zabludu, i kako ne bi došlo do vremenskih gubitaka, ali i ugrožavanja 
bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja (Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, član 153.).  

 

Slika 7.  Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, član 153. 

3.2. Zakon o javnim putevima 

Zakonom o javnim putevima definisane su odgovornosti i obaveze upravljača javnog puta (Slika 8) koje nastaju 
kao potreba za bezbednim odvijanjem saobraćaja (Zakon o javnim putevima, član 33. i član 64.). 

 

Slika 8. Zakon o javnim putevima, član 33. i član 64. 

3.3. Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice 

Stupanjem na snagu Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, definisana je dužnost Direkcije da 
prikuplja informacije o zajedničkim pokazateljima bezbednosti, pa su stoga upravljač i železnički prevoznik 
dužni da svake godine, najkasnije do 30. juna dostavljaju izveštaj o bezbednosti saobraćaja za prethodnu 
godinu, a što je definisano članom 38. (Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, član 38. i član 130.). 
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Slika 9. Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, član 38. i član 130. 

Članom 130. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice definisano je da su upravljači i privredni 
subjekti dužni da sprovode propisane mere za bezbedno odvijanje saobraćaja i da putne prelaze održavaju u 
stanju kojim se omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja. Imajući gore sve navedeno, putni prelaz, a prema 
članu 130. smatra se „…sastavnim delom železničke infrastrukture sa obe strane u širini 3 m računajući od ose 
koloseka….“ (Slika 9). 

4. ZNAČAJ FORMIRANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA O „PUTNO-PRUŽNIM 
PRELAZIMA“ 

Utvrđivanje pokazatelja bezbednosti saobraćaja, koji su relevantni za analizu bezbednosti saobraćaja na  
prelazu puta preko železničke pruge, predstavlja prvi korak ka postizanju željenog stanja upravljanja 
bezbednošću saobraćaja. Naime, za dobro poznavanje postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja na prelazima 
puta preko železničke pruge potrebno je posedovati dobre i usaglašene evidencije saobraćajnih nezgoda, a koje 
podrazumevaju odgovorno evidentiranje, stručnu obradu podataka, pristup bazama podataka itd. Poznavajući 
postojeće stanje, težeći ka željenom stanju, moguće je definisati upravljačke mere.  

Formiranje baze podataka i prikupljanje podataka o saobraćajnim nezgodama na prelazima puta preko 
železničke pruge trebalo bi da omogući „prepoznavanje“ problema, da daje osnov za sagledavanje loših 
karakteristika puta u cilju utvrđivanja mera za njihovo otklanjanje, definiše prioritete u otklanjanju 
„prepoznatih“ problema, ali i omogući praćenje pokazatelja bezbednosti saobraćaja u odnosu na prošli 
posmatrani period. Posmatrano sa druge strane, bazu podataka o prelasku puta preko pruge treba redovno 
održavati, kako bi se obezbedilo adekvatno praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, praćenje realizovanih mera 
i njihovih efekata na kraćem i dužem periodu. 

Formiranje baze podataka i prikupljanje podataka za pokazatelje bezbednosti saobraćaja na prelazima puta 
preko pruge ima za cilj utvrđivanje podataka koji su relevantni za analizu bezbednosti saobraćaja na prelazima 
puta preko železničke pruge koji zahtevaju analizu od strane korisnika. Posmatrano sa aspekta funkcionalnosti 
baza podataka o prelasku puta preko pruge ima za svrhu da omogući korisnicima uvid u podatke koji se u njoj 
nalaze i omogući upravljanje „opasnim“ mestima, ukoliko takva postoje, na prelazima puta preko pruge na 
teritoriji Republike Srbije. Na osnovu ove analize korisnik bi mogao da definiše i izvrši odabir prioriteta pri 
povećanju bezbednosti saobraćaja na određenim prelazima puta preko železničke pruge, izvrši realizaciju, a 
nakon čega će mu biti omogućeno praćenje efekata realizovanih mera. 

5. DOSADAŠNJA ISKUSTVA U VOĐENJU BAZE PODATAKA O PRELASKU PUTA 
PREKO PRUGE U REPUBLICI SRBIJI 

U okviru Javnog preduzeća Puteva Srbije (u daljem tekstu JP Putevi Srbije) uspostavljena je baza podataka o 
prelasku puta preko pruge. Prvi deo baze podataka zasnovan je na aplikaciji „Putno-pružni prelazi“. Aplikacija 
zahteva analizu potreba korisnika baze podataka, dok analiza potreba prevashodno zavisi od sadržaja baze 
podataka. Svi podaci koji se nalaze u bazi podataka, odnosno podaci koje sadrži aplikacija svrstani su u sledeće 
grupe podataka: 
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- opšti podaci, (referentni sistem mreže puteva (putevi, putni potezi i deonice puteva), pruge, okruzi, 
opštine, katastarske opštine, preduzeća za održavanje puteva, sekcije za održavanje pruga, deonice za 
održavanje pruga), 

- putno-pružni prelazi (trenutno stanje, periodični unos podataka, saobraćajno opterećenje, bezbednosni 
parametri, specifikacija saobraćajne signalizacije i opreme), 

 

 

Slika 11. Izgled prozora „Putno-pružni prelazi“ 

  

Slika 12. Izgled prozora „trenutno stanje putno pružnih prelaza“ 
a) postojeće stanje signalizacije  b) projekat stanje signalizacije 

- saobraćajne nezgode (unos podataka o saobraćajnim nezgodama i iscrtavanje dijagrama za određen 
prelaz puta preko pruge, evidentiranje štete nastale u saobraćajnoj nezgodi, kao i definisanje 
odgovornosti za nastalu saobraćajnu nezgodu), 
 

- izveštaji (inventarski list putno-pružnog prelaza, putno-pružni prelazi po putevima i stacionaži putno-
pružnog prelaza u odnosu na početak puta, putno-pružni prelazi po prugama i stacionaži putno-pružnog 
prelaza u odnosu na početak pruge, putno-pružni prelazi po vrednostima bezbednosnih parametara, 
bezbednosni parametri puteva, bezbednosni parametri pruge), 

  

Slika 10. Izgled prozora „osnovni podaci o putno-pružnom prelazu“ i „pruge“ 
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Slika 13.  Izgled prozora „Situacije i fotografije  putno-pružnog prelaza“ i „Specifikacija saobraćajne signalizacije 
i opreme“ 

- pomoć (u okviru ovog prozora moguće je pregedati Uputstva za administratore i korisnike baze 
podataka). 

Drugi je zasnovan na geoprostornoj bazi podataka (GIS), koja omogućava detaljan pristup prikaza lokacije 
prelaza puta preko železničke pruge, klasifikaciju po određenim kriterijumima i odabir određenog prelaza puta 
preko železničke pruge. S obzirom da je moguće iz aplikacije eksportovati izveštaj u vidu pdf i excel formata 
(upravo excel format je adekvatan za formiranje feature class tabele) koji je dalje moguće analizirati u nekom 
od GIS alata. Nakon toga, moguće je, izborom novootvorenog „prozora“ pogledati detaljne podatke o prelazima 
puta preko železničke pruge. Iz ovog „prozora“ moguće je pogledati fotografije i video dokumentaciju 
posmatranog mesta, analizirati postojeće stanje (zatečeno stanje prilikom obilaska prelaza puta preko pruge), 
kao i projektovano stanje. Dakle, drugi deo prikazane baze podataka o prelasku puta preko pruge zasnovan je 
na geografskom informacionom sistemu, koji pruža mogućnost grafičke prezentacije prikupljenih rezultata 
neophodnih za kvalitetnu analizu i donošenje odluka. 

 

Slika 14.  Prikaz lokacija odabranih putno-pružnih prelaza i analiza postojećeg stanja 

 

Slika 15. Prikaz fotografija postojećeg stanja odabranog putno-pružnog prelaza 
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6. OSVRT NA BEZBEDNOSNE I DRUGE PARAMETRE BAZE PODATAKA O 
PRELASKU PUTA PREKO PRUGE 

Cilj vođenja svake baze pa i baze podataka o prelasku puta preko pruge, zasniva se na analizi raznih parametara 
na osnovu čega se dobija slika o određenom mestu, odnosno pruznom prelazu. Na taj način neophodno je 
definisati koje to podatke treba prikupljati na ovim mestima u cilju što kvalitetnije analize postojećeg i 
projektovanog stanja što zahteva kontinualno praćenje i sprovođenje adekvatnih mera sa ciljem uspostavljanja 
funkcionisanja sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja. S obzirom da je zaustavni put železničke 
kompozicije iznosi od 700 do 1000 metara, u zavisnosti od brzine kretanja na mestu gde se pružni prelaz ukršta 
sa drumskom saobraćajnicom, može se zaključiti da su mogućnosti na strani železnice za izbegavanje nezgode 
veoma male. Naime, uzimajući u obzir težinu posledica izazvane saobraćajnim nezgodama koje se dogode na 
prelazu puta preko pruge, neophodno je preduzeti niz aktivnosti koje bi omogućile kvalitetne  analize stanja 
bezbednosti saobraćaja, sprovođenje mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja, ali i kontinualno praćenje 
stanja bezbednosti saobraćaja na prelazima puta preko pruge. 

Neki od predloženih skupova podataka, koji bi predstavljali ulazne podatke u bazu podataka o prelasku puta 
preko pruge, adekvatni za kvalitetne analize stanja bezbednosti saobraćaja na ovim mestima su: 

- saobraćajno opterećenje (za određene deonice koje se ukrštaju sa prugom moguće je pratiti obim 
saobraćaja PMDS, PDS, PGDS i dr.), 

 

Slika 16.  Prikaz prozora saobraćajnog opterećenja na pružnom prelazu 

- brzine drumskih vozila u odnosu na karakteristike vozila (PA – putnički automobili, LTV – laka teretna 
vozila, TTV – teška teretna vozila, BUS – Autobusi, AV – Auto vozovi i dr.), 

- ostali podaci o saobraćajnom toku (Vremenski interval sleđenja vozila na posmatranoj deonici, Vreme 
putovanja-prelaska vozila u toku, rastojanje sleđenja između dva vozila u toku i dr.), 

- podaci o saobraćajnim nezgodama i materijalnoj šteti (podaci o broju saobraćajnih nezgoda, struktura 
nezgoda prema posledicama (poginuli, lakše i teže povređeni, materijalna šteta) na pružnim prelazima, 
materijalna šteta za svaku saobraćajnu nezgodu, broj i karakter vanrednih događaja na konkretnom 
pružnom prelazu), 

- podaci o postojećem stanju pružnih prelaza (lokacija prelaska sa aspekta pruge, staciono područje ili 
otvorena pruga, sa aspekta puta ( IA, IB, IIA, IIB reda),  postojece stanje drumske i železnicke signalizacije 
u zoni prelaza, vrstu i stanje kolovoznog zastora na prelazu, bankine i sistemi za odvodnjavanje u zoni 
prelaza, geometrijski parametri prelaza, broj koloseka na putnom prelazu i dr.) 

- ekonomski pokazatelji, 

- podaci o projektovanom (idejnom) stanju pružnih prelaza, 

- postojeći način osiguranja prelaza (trougao preglednosti i daljina vidljivosti). 

Korišćenjem nekog od GIS alata moguće je AutoCAD fajlove prilagoditi kordinatama za podnevlje Republike 
Srbije, na osnovu čega je moguće uvući CAD crtež i analizirati vidljivost na pružnom prelazu. 
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Slika 17. Trougao preglednosti prikazan u GIS okruženju 

7. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE 

Svedoci smo cinjenice da je razmena informacija postala imperativ u savremenom poslovanju, stoga je 
neophodno usaglašavanje obaveza svih subjekata u oblasti bezbednosti saobraćaja u smislu formiranja i 
ažuriranja podataka u okviru jedinstvene baze podataka, čiji je sastavni deo baza podataka o prelasku puta 
preko pruge. 

Postojeća praksa uspostavljanja efikasnog i stabilnog sistema prikupljanja i obrade podataka o osnovnim 
obeležjima bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji nije postigla očekivani rezultat, odnosno nije uspostavljen 
razvijen sistem prikupljanja, obrade i dostupnosti podataka na osnovu kojih bi se vršila analiza saobraćajnih 
nezgoda na prelasku puta preko pruge. Zato je neohodna incijativa oba upravljača (puta i infrastrukture), kao i 
ostalih subjekata u oblasti bezbednosti saobraćaja, za uspostavljanje baze podataka o prelazima puta preko 
pruge na državnim i lokalnim putevima značajan korak ka uspostavljanju efikasnog sistema za upravljanje 
bezbednošću saobraćaja na prelazima puta preko pruge. Pored ostalih subjekata u oblasti bezbednosti 
saobraćaja veliki značaj ima i lokalna samouorava na čijoj se teritoriji pružni prelaz nalazi, a što je definisano i 
Zakonskom regulativom Republike Srbije, samim tim što problem može biti pre uočljiv ukoliko se gleda i 
posmatra lokalno. 
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ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА И ПОНАШАЊА ПЕШАКА У КОНКРЕТНОЈ 
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ – ПРИМЕР ГРАДА БЕОГРАДА 

THE RESEARCH OF ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF PEDESTRIANS IN TRAFFIC 
IN THE SPECIFIC LOCAL COMMUNITY – EXAMPLE OF BELGRADE 

Марко Маслаћ1, Ненад Милутиновић2, Марина Миленковић3 и Данијел Стевановић4 

Резиме: Пешаци спадају у групу најугроженијих категорија учесника у саобраћају, при чему се та угроженост 
приписује са једне стране недовољној брзини и заштити у односу на друге учеснике у саобраћају, а са друге стране 
специфичним карактеристикама понашања. Узимајући у обзир да ниво безбедности саобраћаја у оквиру локалне 
заједнице у великој мери зависи од понашања свих учесника у саобраћају, веома је важно спроводити истраживања 
ставова и понашања пешака у саобраћају, са циљем уочавања разлика између појединих група пешака. У овом раду 
приказани су резултати истраживања које је спроведено у Београду, на узорку од 450 испитаника. Примењен је 
метод анкете, који је садржао скале процене, Ликертову скалу, а питања су била подељена у 5 карактеристичних 
целина, група (прекршаји, грешке, пропусти, агресивна и позитивна понашања). Резултати су показали да највише 
прекшаја и грешака у саобраћају праве особе које не поседују возачку дозволу, док највише позитивног понашања 
показују особе које као пешаци не учествују у саобраћају свакодневно. Добијени резултати овог и сличних 
истраживања, указују ближе у ком смеру је потребно унапређивати безбедност пешака у саобраћају у конкретној 
локалној заједници. 

Кључне речи: Безбедност пешака у саобраћају, Ставови, Понашање, Анкета, Локална заједница. 

1. УВОД 

Чак иако излагање пешака саобраћају приликом преласка улице представља мали део укупне 
активности кретања, 11.000 од 78.000 погинулих у саобраћајним незгодама у 23 земље ОЕCD-a у 2006. 
години били су пешаци (Safety Net, 2009). Дакле, разумевање понашања пешака приликом преласка 
улица остаје и даље велики изазов у безбедности саобраћаја (Evans  et al., 2003). 

Различите студије испитивале су друштвене ставове и понашање учесника у саобраћају, од којих њих 
неколико (Assum, 1997; Louka et al., 2004; Vanlaar et Yannis, 2006) засновано на SARTRE 1-3 (Друштвени 
ставови према ризику у друмском саобраћају у Европи), имају за циљ да анализирају ставове и 
понашање друштва према ризику у друмском саобраћају у Европи, путем упитника и личних интервјуа. 
Безбедност саобраћаја на путевима зависи у великој мери од понашања пешака у саобраћају, који су под 
утицајем својих ставова. Сходно томе, познавање ставова и понашања пешака може помоћи у 
разумевању потреба ове групе учесника у саобраћају (Yannis et al., 2007). Ово је нарoчито битно за 
доносиоце мера приликом унапређења безбедности саобраћаја у конкретној локалној заједници. 

С обзиром да у свету нема довољно развијених метода за посматрање понашања пешака и да су сва 
спроведена истраживања међусобно веома удаљена, Granié et al. (2012) су развили Скалу Понашања 
Пешака (Pedestrian Behavior Scale - PBS) са циљем да се добије адекватан упитник који описује понашања 
пешака. Дат је предлог да се тај упитник примени и у другим земљама како би се добијени резултати 
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упоређивали. Имајући то у виду, у Београду је већ спроведено истраживање ставова и понашања пешака 
које је укључило поређење по полу, старосним групама, разлогу пешачења и пређеним дневним 
растојањима (Маслаћ, 2014). С обзиром да је то истраживање показало велике разлике у понашањима 
између поређених група, приступило се даљем истраживању, чији ће најважнији резултати бити 
приказани у овом раду. Разлике у ставовима и понашањима, у овом истраживању, укључују поређење по 
образовању, мобилности, поседовању возачке дозволе и учешћу пешака у саобраћајним незгодама. 
Поред ових поређења, извршено је као и претходног пута поређење са резултатима које су Granié et al. 
(2012) добили у Француској. 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

Метод прикупљања података био је анкета, коју је попунило 450 испитаника. Упитници су дељени 
случајним пролазницима, пешацима, на неколико локација у граду. Анкета се састојала из два дела. У 
првом делу су се налазила питања која су обухватала социо-демографска обележја (пол, старост, 
образовање), као и питања која су се односила на најчешће разлоге пешачења, растојања која прелазе 
као пешак, поседовање возачке дозволе и учешће у саобраћајној незгоди. Сва ова питања су била 
затвореног типа, односно испитаници су заокруживали један од понуђених одговора.   

Други део упитника се односио на ставове и понашања пешака у саобраћају, а он се састојао од двадесет 
питања, подељених у пет група (прекршај, грешка, пропуст, агресивна и позитивна понашања). Прву 
групу чинила су питања која су се односила на прекршаје у саобраћају, а на основу истраживања које су 
спровели Granié et al. (2012), а које је коришћено као смерница у овом истраживању прекршај је 
дефинисан као намерно одступање од законских правила понашања пешака. Грешке су дефинисане као 
доношење одлука да се пешак изложи опасности, али без непоштовања законских правила. Пропусти су 
дефинисани као непогодно понашање у вези са недостатком концентрације. Позитивно понашање је 
дефинисано као понашање које удовољава друштвеним интеракцијама, док је агресивно понашање 
дефинисано као конфликтно понашање према другим учесницима у саобраћају. За разлику од 
истраживања које су спровели Granié et al. (2012), у овом упитнику су коришћена и питања која су се 
односила на употребу мобилног телефона приликом преласка улице, а сврстана су у групу прекршаја. У 
овом делу је коришћена скала процене, односно Ликертова скала, а понуђени су одговори од 1 до 6, при 
чему је 1 „Никада“, а 6 „Веома често“. 

Важно је напоменути да је питање „Прелазим улицу иако је зелено светло за возила“, које је коришћено 
у упитнику за проверу валидности резултата искључено из обраде резултата. Ово питање је имало 
приближно исту средњу вредност (µ=1.90) као и питање „Прелазим улицу иако је црвено светло за 
пешаке“, (µ=1.78), тако да се може рећи да постоји добра унутрашња поузданост резултата, односно да 
су одговори испитаника искрени.  

Подаци су анализирани у статистичком софтверском пакету IBM SPSS v.22. За оцену вредности одговора 
коришћене су медијане одговара и средња вредност одговора. Важно је напоменути да је нормалност 
дистрибуције тестирана Kolmogorov-Smirnov тестом. Стога је у зависности од тога коришћен 
параметарски (t-тест) или непараметарски тест (Kruskal-Wallis-ov тест и Pearson-ov χ2 тест) како би се 
утврдила процена значајности разлике. Постављена је нулта хипотеза (Hо) која гласи: не постоји 
статистички значајна разлика између група и радна хипотеза (Hа) која гласи: постоји статистички значајна 
разлика између група. Праг статистичке значајности постављен је на 5%. 

3. РЕЗУЛТАТИ  

Истраживање је обухватило 450 испитаника, од чега 246 испитаника мушког пола (55%), а 204 
испитаника женског пола (45%). Када је у питању образовање испитаника, највећи број се изјаснио да 
има завршену средњу школу (44%), затим следе испитаници који имају завршену високу школу (27%), 
односно факултет (26%). Најмањи број испитаника је имао завршену само основну школу (2%). 
Примењени т – тест је показао да не постоји статистички значајна разлика између особа супротног пола 
по питању образовања, мада је важан податак да особе женског пола (33%) имају знатно већи проценат 
високог образовања у односу на особе мушког пола (21%). Резултати су показали да су се испитаници у 
Београду, по питању мобилности, изјаснили да најчешће пешаче неколико пута дневно (58%) или једном 
дневно (26%), док су пешачења неколико пута недељно и једном недељно учествовали у изузетно 
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малом проценту. Примењени т – тест у овом питању није показао статистички значајну разлику између 
особа мушког и женког пола (t=0,013; p=0,912). Битно је нагласити да је релативно велики проценат 
испитаника изјавио да поседује возачку дозволу (76%). Наравно по овом питању предњаче особе мушког 
пола (90%), у односу на особе женског пола (58%), па је сходно томе и примењени Pearson-ov χ2 тест 
показао статистички значајну разлику по овом питању између особа мушког и женског пола (χ2=43,788; 
p<0,001). Када је у питању учешће у саобраћајним незгодама у својству пешака, највећи број испитаника 
се изјаснио да никада није учествовао у саобраћајној незгоди (97%), док је само мали, али не и 
незанемарљиви проценат пешака учествовао у саобраћајној незгоди (3%). Наравно, примењени Pearson-
ov χ2 тест није показао статистички значајну разлику по овом питању између особа мушког и женског 
пола. Пре приказавиња најважнијих резултата мора се нагласити да је одговор који је имао највећу 
процентуалну вредност, односно одговор који је најчешће заокружен у упитнику био заступљен у питању 
које се односи на захвалност пешака према возачу који их пропусти на обележеном пешачком прелазу. 
То је на Ликертовој скали одговор 6 (Веома често), са 60,9%. Из овога се може закључити да пешаци 
имају веома висок ниво позитивних понашања према возачима. 

На табели 1 приказана су сва питања која су се односила на ставове и понашања пешака у саобраћају. 
Поред медијане и средње вредности, приказани су и проценти одговора на Ликертовој скали од 1 
(Никада) до 6 (Веома често). 

Табела 1: Дистрибуција одговора испитаника на Ликертовој скали Одговори у % 

 Mе µ 1 2 3 4 5 6 

1. Прелазим улицу дијагонално како бих уштедео 
време 

3 3.03 12.8 32.0 22.7 14.9 7.0 10.6 

2. 
Прелазим улицу ван пешачког прелаза, чак иако 
постоји на удаљености мањој од 50 m  3 3.05 13.0 26.7 22.7 23.9 7.2 6.5 

3. Прелазим улицу иако је црвено светло за пешаке 2 1.90 44.6 34.0 12.8 5.1 1.3 2.2 

4. Прелазим улицу иако је зелено светло за возила 1 1.78 56.4 24.3 10.8 5.1 1.9 1.5 

5. 

Приликом преласка улице користим мобилни 
телефон. 
а) Разговарам телефоном 
б) Читам садржај (поруке, интернет) 
в) Слушам музику (користим слушалице) 
 

 

2 2.73 19.5 31.6 24.1 11.8 7.7 5.3 

2 2.03 40.5 35.2 13.0 6.3 2.3 2.7 

1 2.10 57.7 9.6 14.9 6.5 5.8 5.5 

6. Започињем прелазак на пешачком прелазу, а 
завршим ван њега 

3 2.99 19.3 28.7 15.3 14.0 15.7 7.0 

7. Прелазим улицу између паркираних аутомобила 3 2.80 13.3 32.8 27.0 15.2 11.7 - 

8. 
Када желим да обиђем лице које се креће споро, а 
немам простора дато обавим на тротоару, излазим 
на коловоз 

3 3.27 14.9 23.6 17.7 15.9 19.5 8.4 

9. 
Када прелазим улицу са двосмерним саобраћајем, 
возила са десне стране пропуштам заустављајући 
се на средини коловоза 

3 2.92 18.8 21.9 22.2 25.1 9.3 2.7 

10. 
Пре преласка улице нисам погледао на леву и 
десну страну јер сам био замишљен 2 2.16 41.9 23.4 17.3 13.3 2.7 1.4 

11. 
Пре преласка улице нисам погледао на леву и 
десну страну јер сам причао са пријатељем  2 2.26 40.0 23.1 15.7 15.2 4.6 1.4 

12. 
Пре преласка улице нисам погледао на леву и 
десну страну јер сам журио 2 2.30 41.4 18.3 18.8 14.0 5.3 2.2 

13. 
Пре преласка улице нисам погледао на леву и 
десну страну јер су се испред мене кретали пешаци 2 2.70 27.0 28.2 13.7 16.1 8.9 6.1 

14. 
Када се наљутим на возача који ме није пропустио 
на обележеном пешачком прелазу, вређам га 2 2.52 34.7 21.9 17.3 11.1 12.8 2.2 

15. 
Када се наљутим на возача који ме није пропустио 
на обележеном пешачком прелазу, одмахујем 
руком 

2 2.57 34.0 17.3 19.8 16.1 12.0 0.8 

16. 
Намерно се крећем споро када прелазим улицу 
како би нервирао возаче 1 1.81 62.5 18.1 6.3 4.1 6.3 2.7 

17. Захвалан сам возачима који ме пропуштају да 
пређем улицу 

6 5.36 - 0.7 6.0 10.2 22.2 60.9 

18. 
Приликом преласка улице пропуштам возила иако 
се налазим на обележеном пешачком прелазу 4 3.77 13.0 10.8 19.0 20.0 17.8 19.4 

19. 
Крећем се десном страном тротоара како не бих 
сметао пешацима који се крећу у супротном смеру 5 4.32 2.2 6.7 19.5 14.5 42.5 14.7 

20. 
Када је гужва на пешачком прелазу пропуштам 
пешаке из супротног смера 4 3.85 9.2 11.8 19.8 17.6 27.4 14.2 
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У раду је испитан утицај образовања, мобилности, поседовања возачке дозволе и учешћа у 
саобраћајним незгодама на понашања пешака приликом преласка улице. Тако да ће и резултати бити 
приказани у том распореду.  

3.1. Утицај образовања на понашања пешака 

За утврђивање статистички значајних разлика у понашањима између пешака различитог степена 
образовања коришћен је Kruskal-Wallis-ov тест. Примењени тест је показао статистички значајну разлику 
између образовних група пешака у свим питањима која су односила на грешке и агресивна понашања. 
Док се у прекршајима, пропустима и позитивним понашањима појавило по једно питање где није 
постојала статистички значајна разлика између поређених група (H=5,677, p=0,128; H=3,187; p=0,364; 
H=3,877; p=0,274). 

3.2. Утицај мобилности на понашања пешака 

Мобилност испитаника има значајан утицај на пропусте, агресивна и позитивна понашања која исказују 
пешаци приликом преласка улице. То је потврдио примењени Kruskal-Wallis-ov тест који је потврдио 
статистички значајну разлику у већини питања која се односе на поменуте групе понашања. У 
прекршајима је статистички значајна разлика утврђена у четири од шест питања (H=25,585, p<0,001; 
H=11,184, p=0,011; H=8,646, p=0,034; H=10,448, p=0,015), док је код грешака утврђена статистички 
значајна разлика између поређених група у два од четири питања (H=18,138, p<0,001; H=10,615, p=0,013). 
Код агресивних понашања статистички значајна разлика је утврђена у свим питањима између поређених 
група, док је код пропуста и позитивних понашања статистички значајна разлика утврђена у по три 
питања.  

3.3. Утицај поседовања возачке дозволе на понашања пешака 

Поседовање возачке дозволе (без обзира на категорију) има велики утицај на понашања пешака. Т – 
тестом је утврђено да статистички значајна разлика између поређених група постоји у већини питања 
која се односе на грешке, агресивна и позитивна понашања. Статистички значајна разлика, код грешака 
је утврђена у три од четири питања (t=2,236, p=0,005; t=3,303, p<0,001; t=2,967, p=0,003), код агресивних 
понашања у два од три питања (t=3,215, p<0,001; t=2,099, p=0,036), и код позитивних понашања у два од 
четири питања (t=2,213, p=0,030; t=2,187, p=0,027). Када су у питању прекршаји т – тест није показао 
статистички значајну разлику у ниједном од постављених шест питања. Исти резултат је када су у питању 
пропусти. 

3.4. Утицај учешћа пешака у саобраћајним незгодама на њихова понашања  

Истраживање је показало велики утицај учешћа у саобраћајним незгодама на понашање пешака у 
саобраћају, нарочито када су у питању грешке и пропусти. Утицај учешћа пешака у саобраћајним 
незгодама на њихова понашања је тестиран т – тестом. Статистички значајна разлика је утврђена у два од 
шест питања која су се односила на прекршаје између особа која су учествовалe у саобраћајним 
незгодама као пешаци и особа које нису учествовале у саобраћајним незгодама (t=2,242, p<0,001; 
t=3,025, p=0,002). Када је у питању прављење грешака т – тест је показао статистички значајну разлику у 
два питања (t=2,225, p=0,025; t=3,554, p<0,001). Код пропуста т – тест је показао статистички значајну 
разлику у два од четири питања која су постављена испитаницима (t=4,837, p<0,001; t=2,813, p=0,041). 
Статистички значајна разлика у одговорима пешака који су учествовали, односно нису учествовали у 
саобраћајним незгодама је примећена у по једном питању и код агресивних и код позитивних понашања 
пешака према осталим учесницима у саобраћају (t=2,528, p<0,012; t=2,089, p<0,037).  

4. ДИСКУСИЈА 

У овом делу биће приказано поређење између резултата добијених истраживањем ставова и понашања 
пешака спроведеног у Београду, са најважнијим резултатима добијених истраживањем које је 
спроведено у Француској (Granie et al., 2012), а које је користило као смерница овом истраживању 
спроведеном код нас. 

Поред овог поређења битно је извршити и поређење и унутар самог истраживања између појединих 
група пешака (образовање, мобилност, поседовање возачке дозволе, учешће у саобраћајним 
незгодама).  
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4.1. Образовање 

Испитаници су, као што је већ било речи подељени у четири различите образовне групе, с разлогом како 
би се боље разумели ставови и понашања и евентуално уочиле разлике између ових група. Највеће 
разлике уочене су између особа са најнижим и највишем степеном образовања. Наиме, особе које имају 
завршену основну школу, иако их је било у малом проценту, су исказале своје склоности ка прављењу 
прекршаја и исказивању агресивног понашања према осталим учесницима у саобраћају, док су особе са 
највишем степеном образовања, показале најмање агресивних понашања, али највише пропуста 
приликом преласка улице. Особе са средњим образовањем, које су чиниле највећи узорак испитаника, 
су у односу на остале групе показале највише грешака. Ако се упореде ови резултати са резултатима 
добијеним у Француској, разлике готово и да не постоје, јер је и у том истраживању најважнији резултат 
да особе са најнижим степеном образовања праве знатно више прекршаја и имају више агресивног 
понашања у односу на особе с највишим степеном образовања, које се издвајају по позитивном 
понашању.  

4.2. Мобилност 

Мобилност, односно учесталост пешачења има различите утицаје на понашања пешака. Наиме, особе 
које пешаче сваког дана, односно имају по неколико започетих пешачких путовања у току дана, праве 
највише прекршаја, а посебно се унутар прекршаја издваја питање везано за дијагоналан прелазак 
улице, ради уштеде време. Занимљив резултат је да иако праве најмање прекршаја и грешака приликом 
преласка улице, особе које не пешаче свакодневно, праве највише пропуста. Овакав резултат је донекле 
и очекиван, јер особе које пешаче неколико пута недељно или само једном недељно то чине из 
задовољства, а резултати претходног истраживања спроведеног на истом простору су нам показали да 
пешачења из потребе или из задовољства имају огроман утицај на понашања пешака (Маслаћ, 2014). 
Понашања пешака према осталим учесницима у саобраћају, било агресивна или позитивна, нису 
показала велику повезаност са  мобилношћу испитаника, односно није утврђена статистички значајна 
разлика између група која пешаче свакодневно или ипак то чине неколико пута недељно. Резултати 
добијени у Француској су показали само једну разлику у односу на резултате добијене код нас, а односи 
се на исказивање агресивног понашања. Наиме, агресивно понашање у Француској је повезано са 
мобилношћу пешака, док код нас то није случај.  

4.3. Поседовање возачке дозволе 

Поседовање возачке дозволе, без обзира на категорију, је показало битне разлике у ставовима и 
понашањима између поређених група. Наиме, испитаници који поседују возачку дозволу праве знатно 
мање прекршаја и грешака, од испитаника који не поседују возачку дозволу. Посебно се унутар 
прекршаја издваја питање везано за прелазак улице на црвено светло, где је уочено да особе које 
поседују возачку дозволу веома ретко прелазе улицу у оваквој ситуацији, док је таква врста прекршаја 
код особа које не поседују возачку дозволу израженија. Особе које поседују возачку дозволу су 
очигледно свесне своје рањивости, када се у саобраћају налазе у својству пешака, па се самим тим мање 
излажу опасним ситуацијама. Битна разлика је уочена и у понашањима према осталим учесницима у 
саобраћају. Испитаници који не поседују возачку дозволу склонији су агресивним, а испитаници који 
поседују возачку дозволу, позитивним понашањима. Овакав резултат је и очекиван, имајући у виду 
особе које поседују возачку дозволу, се неретко налазе у саобраћају и у својству возача, па самим тим 
имају учесталију интеракцију са осталим учесницима у саобраћају. Истраживање спроведено у 
Француској је показало занимљив резултат. Наиме, у том истраживању нису примећене статистички 
значајне разлике ни по питању прекршаја, ни по питању понашања, између пешака који поседују 
односно не поседују возачку дозволу. 

4.4. Учешће у саобраћајној незгоди 

Поређење између две групе пешака, оних који су учествовали у саобраћајној незгоди и оних пешака који 
нису учествовали у саобраћајној незгоди, може бити добар показатељ разлика у ставовима и 
понашањима ове две групе пешака. Пешаци који нису учествовали у саобраћајним незгодама праве 
много више прекршаја, грешака и пропуста од пешака који су доживели саобраћајну незгоду. Овакав 
резултат је и очекиван имајући у виду да су пешаци који су учествовали у саобраћајној незгоди, постали 
свесни своји рањивости у саобраћају и сада много више пажње посвећују безбеднијем преласку улице. 
Посебно је уочљива разлика у питањима која се односе на прелазак улице између паркираних 
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аутомобила, употребу мобилног телефона и не гледања у саобраћај пре преласка улице. Понашања 
пешака према осталим учесницима у саобраћају, било агресивна или позитивна, нису показала велику 
повезаност са учешћем пешака у саобраћајним незгодама, односно није утврђена статистички значајна 
разлика између поређених група пешака. По овом питању резултати су индентични са резултатима 
истраживања које је спровела Granié (2012). 

5. ЗАКЉУЧАК 

Мерење понашања упитником веома је признато као валидно мерење у друштвеним наукама (Corbett, 
2001). То је нарочито случај када се проучава ризично понашање, у овом случају пешака, које је тешко 
измерити преко опсервационих студија или када се проучавају психолошки фактори који могу објаснити 
понашање пешака. Ово истраживање се доста разликује од осталих, јер може да се користи за 
разликовање преступа (прекршаји и грешке), пропуста, агресивног и позитивног понашања. Ова 
способност мерења позитивног и агресивног понашања, заједно са девијантним понашањем пешака, 
пружа детаљније разумевање понашања пешака као и повезивање психолошких фактора и фактора 
мобилности (Granie et al., 2012). 

Истраживање спроведено у Београду, друго по реду, на тему „Понашања пешака у саобраћају“, 
показало нам је доста сличности у ставовима и понашањима пешака са истраживањем 
спроведеним у Француској у готово свим поређењима различитих група пешака (по 
образовању, мобилности, поседовању возачке дозволе, учешћу пешака у саобраћајној 
незгоди). Значајне разлике,  као и претходно спроведеном истраживању (Маслаћ, 2014) 
примећене су у процентуалним одговорима испитаника. Наиме, испитаници у Београду су 
имали много веће средње вредности одговора у односу на испитанике из Француске, када су у 
питању прекршаји и агресивна понашања, а много мање средње вредности одговора када су у 
питању позитивна понашања према осталим учесницима у саобраћају. Из оваквог резултата 
можемо закључити да пешаци у Београду имају слабо развијене позитивне ставове и лошије 
саобраћајно и друштвено образовање у односу на већ помињане испитанике из Француске.   

Након ових поређења добија се шира слика о ставовима и понашањима пешака у конкретној 
локалној заједници, у овом случају на територији града Београда. Наравно, после спроведених 
истраживања упитником, потребно је приступити и теренским истраживањима, односно 
снимити понашања пешака на терену (методом научног посматрања), како би се извршила 
поређења ових независних истраживања. Оваквим приступом добили бисмо свеобухватне 
податке о понашањима пешака у саобраћају, као и о њиховој угрожености у саобраћају. 

Циљ свих мера и активности које се спроводе на пољу безбедности саобраћаја у локалним 
заједницама, мора бити стварање безбедног саобраћаја, што у идеалном случају подразумева 
саобраћај без саобраћајне незгоде. Овако постављен циљ представља тешко достижну тачку, 
али неоспорно и једину исправну којој треба тежити у процесу управљања безбедношћу 
саобраћаја. 

6. ЛИТЕРАТУРА 

[1]. Assum, T., (1997). Attitudes and road accident risk. Accident Analysis and Prevention 29   (2), 153–159. 

[2]. Corbett, C., (2001). Explanations for “understating” in self-reported speeding behavior. Transportation Research Part F: 
traffic Psychology and Behaviour 4, 133-150. 

[3]. Evans, D., Norman, P. (2003). Predicting adolescent pedestrians’ road-crossing intentions: an application and extention 
of the Theory of Planned Behavior. Health Education Research: Theory and Practice 18 (3), 267–277. 

[4]. Granié, M., Pannetier, M., Gueho, L., (2012). Developing a self-reporting method to measure pedestrian behaviors at 
all ages. Accident Analysis and Prevention 50 (2013) 830– 839. 

[5]. Louka, G., Yannis, G., Kanellaidis, G. (2004). Investigation of European drivers’ attitude  towards speed. In: 2nd 
International Conference for Transport Research in Greece, Greek Society of Transportation Engineers, Institute of 
Transport, Athens, February 2004. 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
333 

 

[6]. Maslać, M., Milenković, M., (2014). Istraživanje stavova i ponašanja pešaka u saobraćaju – Preduslov unapređenja 
nivoa bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici. 9. Međunarodna konferencija “Bezbednost saobraćaja u lokalnoj 
zajednici, Zaječar, Srbija. 

[7]. SafetyNet (2009). Pedestrians & Cyclists. 

[8]. Vanlaar, W., Yannis, G. (2006). Perception of road accident causes. Accident Analysis and Prevention 38, 155–161. 

ПРИЛОГ 

Упитник (двадесет питања, разврстаних по групама) који се односио на ставове и понашања пешака. 

Прекршај 

Прелазим улицу дијагонално како бих уштедео време. 

Прелазим улицу ван пешачког прелаза, чак иако постоји на удаљености мањој од 50 m. 

Прелазим улицу иако је црвено светло за пешаке. 

Прелазим улицу иако је зелено светло за возила. 

Употреба мобилног телефона. 

- Разговарам телефоном. 

- Читам садржај (поруке, интернет). 

- Слушам музику (користим слушалице). 

Грешка 

Започињем прелазак на пешачком прелазу, а завршим ван њега. 

Прелазим улицу између паркираних аутомобила. 

Када желим да обиђем лице које се креће споро, а немам простора дато обавим на тротоару, излазим на 
коловоз. 

Када прелазим улицу са двосмерним саобраћајем, возила са десне стране пропуштам заустављајући се 
на средини коловоза. 

Пропуст 

Пре преласка улице нисам погледао на леву и десну страну јер сам био замишљен. 

Пре преласка улице нисам погледао на леву и десну страну јер сам причао са пријатељем. 

Пре преласка улице нисам погледао на леву и десну страну јер сам журио. 

Пре преласка улице нисам погледао на леву и десну страну јер су се испред мене кретали пешаци. 

Агресивна понашања 

Када се наљутим на возача који ме није пропустио на обележеном пешачком прелазу, вређам га. 

Када се наљутим на возача који ме није пропустио на обележеном пешачком прелазу, одмахујем руком. 

Намерно се крећем споро када прелазим улицу како би нервирао возаче. 

Позитивна понашања 

Захвалан сам возачима који ме пропуштају да пређем улицу. 

Приликом преласка улице пропуштам возила иако се налазим на обележеном пешачком прелазу. 

Крећем се десном страном тротоара како не бих сметао пешацима који се крећу у супротном смеру. 

Када је гужва на пешачком прелазу пропуштам пешаке из супротног смера. 
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ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА И НАЈЧЕШЋЕ 
ГРЕШКЕ РОДИТЕЉА 

SIGNIFICANCE PROPER USE OF CHILD CAR SEAT AND MOST COMMON 
PARENT MISTAKES 

Маријана Јовановић 1, Ивана Михајловић 2, Ana Daff 3 и Марина Спасић 4 

Резиме: Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја Репубике Србије, деца у последњих седам година 
најчешће страдају као путници у аутомобилима. Једини исправан начин превожења деце, као и осталих путника, 
јесте да су она правилно везана. Због узраста и дизајна сигурносних појасева, децу висине испод 150 цм није могуће 
правилно везати сигурносним појасом аутомобила. Зато су дечија аутоседишта једини безбедан начин превожења 
деце, када се правилно користе. 

Да би кренули у решавање овог проблема, Центар за промоцију безбедности саобраћаја и Удружење Родитељ 
покренули су кампању едукације о важности и начину правилног коришћења аутоседишта. Уз предавања и 
радионице за родитеље и професионалне раднике, најважнија активност у тој кампањи су јавне акције бесплатног 
прегледа аутоседишта, на којима возачи могу да провере да ли правилно користе аутоседишта и потраже 
информације од едукованих саветника и саветница. Прегледи су до сада одржани у четири града у Србији и 
прегледано је више од стотину аутоседишта. Подаци са прегледа указују да се више од 90% њих не користи 
правилно, у великој већини са потенцијално катастрофалним грешкама. 

У овом раду дискутоваћемо најчешће грешке родитеља и других возача у Србији који превозе децу на основу 
података сакупљених током прегледа аутоседишта и анкетирањем родитеља предшколске деце на територији града 
Новог Сада. 

Кључне речи: аутоседишта, правилна употреба, грешке родитеља 

1. УВОД 

Једини исправан начин превожења свих путника у аутомобилу јесте тако да су везани сигурносим 
појасевима. Деца нижа од 150 цм не могу се правилно везати појасом аутомобила (тако да им доњи део 
појаса стоји ниско преко кукова, а дијагонални део по средини рамене кости и грудног коша) и због тога 
би требало да се превозе у дечијим аутоседиштима примереним свом узрасту. Да би детету пружило 
безбедност у судару, дечије аутоседиште мора задовољавати услове регулације УНЕЦЕ Р44, одговарати 
дететовом физичком узрасту, бити правилно причвршћено за возило, а дете мора бити правилно везано 
у аутоседиште. Родитељи у Србији који су довољно освештени о важности коришћења аутоседишта и 
користе их, у правилу не поседују информације о томе како да осигурају горе наведене услове и најбоље 
заштите децу током вожње. Законска регулатива, која захтева коришћење дечијих аутоседишта до само 
три године старости, је неадекватна и доприноси збуњености и неинформисаности родитеља. 

Ако се правилно користе, дечија аутоседишта умањују ризик од погибије код одојчади за око 70% а код 
деце од 1-4 године за 54%. Правилно коришћено аутоседиште је оно које одговара физичком узрасту 
детета, правилно је причвршћено за аутомобил и дете је у њему исправно везано. Уз то, аутоседиште 
мора да има атест безбедности издат од Економске комисије Уједињених нација за Европу која 
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прописује минимални стандард сигурности аутоседишта регулацијом УН ЕЦЕ Р44/04 и не би требало да 
је старије од рока трајања који одређује произвиђач у упутствима аутоседишта. Такође се не би требало 
користити аутоседиште које је било у судару. 

Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, проценат деце млађе од 3 године која се превозе 
исправно везана је 32% , а деце од  4-12 година само 2,7%. Законска регулатива у Србији прописује 
обавезно коришћење аутоседишта само за децу до 3 године, и није усклађена са законима земаља у 
региону и Европи, где је обавезно превожење деце у безбедносним системима до 12 година или док не 
достигну висину од 150 сантиметара када је могуће да се исправно вежу појасом аутомобила. Поред тога 
што је недовољна, законска регулатива се у пракси не спроводи. 

Родитељима и другим возачима недостају информације о правилном коришћењу аутоседишта. Упутства 
за употребу су често нејасна или непотпуна, аутоседишта се често наслеђују и до родитељ дођу без 
упутстава. Тако да чак и онај мали број родитеља који је освештен и користи аутоседишта, најчешће 
(према подацима са прегледа у 90% случајева) то не чини исправно. 

2. МЕТОД И ЦИЉ ИСТАРЖИВАЊА 

Јавне акције бесплатног прегледа дечијих аутоседишта су реализоване у четири града у Србији: Нови 
Сад, Београд, Ваљево и Ужице. Током прегледа аутоседишта, саветници су попуњавали формуларе у 
којима су родитељи давали податке о узрасту детета, а сами саветници податке о затеченом стању 
аутоседишта. Контролисане су следеће ствари: да ли је седиште исправно за коришћење (тј. да ли има 
атест сигурности и да ли је у препорученом року трајања), да ли одговара узрасту детета, да ли је 
правилно причвршћено у аутомобилу и да ли је дете у седишту правилно везано. До сада је прегледано 
138 аутоседишта током 10 јавни акција бесплатних прегледа у четири града (Нови Сад, Београд, Ужице, 
Ваљево) 

Такође, у научне сврхе спроведено је анкетно истраживање међу родитељима возачима на подручју 
Града Новог Сада. Возачи су самостално и анонимно попуњавали анкетне упитнике. Анкетни упитник се 
састојао од шеснаест питања, на која су испитаници одговарали заокруживањем понуђених одговора.  

Предмет истраживања у раду било је понашање родитеља при коришћењу дечијих ауто-седишта. Циљ 
истраживања је утврђивање навика и понашања родитеља возача у погледу коришћења дечијих ауто-
седишта и у којој мери то чине исправно. 

Истраживање је спроведено у периоду децембар 2013. године – јануар 2014. године. Анкетирање је 
највећим делом обављено у вртићима ПУ Радосно детињство, а мањи део у основним школама на 
територији Града Новог Сада. Укупно је анкетирано 326 родитеља. Прикупљени подаци су обрађени 
методом директне и упоредне статистичке анализе, а графички су приказани најважнији резултати. 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Од 138 аутоседишта која су прегледана у оквиру 10 јавних акција у Новом Саду, Београду, Ужицу и 
Ваљеву, само 12 аутоседишта (8%) их је било потпуно исправно коришћено. 

Најчешће грешке су: 

- седиште није исправно причвршћено за аутомобил, у чак 86% случајева (није довољно 
причвршћено, или је појас аутомобила погрешно провучен, није коришћена сигурносна копча 
иако постоји, или је погрешно коришћена), 

- дете није исправно везано у аутоседишту у 70% случајева (појасеви недовољно затегнути или 
провучени кроз погрешне прорезе или је дете везано у зимској јакни), 

- аутоседиште не одговара физичком узрасту детета у 18% случајева (дете прерано пребачено у 
аутоседиште више категорије, пре него што је узрастом спремно), 

- аутоседиште је неисправно у 18% случајева (нема атест безбедности, нема све оригиналне делове, 
старије је од препорученог рока трајања). 

Током анкетног истраживања међу родитељима возачима на територији Новог Сада, добијени су 
следећи резултати: 
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Структура испитаника: 

Што се тиче полне структуре испитаника, скоро су подједнако заступљени и мушкарци (53%) и жене 
(47%). Највећи број испитаника је старости између 26 и 45 година (92%), са возачким стажом преко 6 
година (88%). 

 

Слика 1. Графички приказ одговора на питање бр.5 

Највећи број деце испитаника је старосне доби од 1 до 8 година (80%). На питање да ли користе дечија 
аутоседишта 86% анкетираних родитеља се изјаснило позитивно и велика већина њих (74%) је изјавила 
да је почела са коришћењем аутоседишта одмах након изласка из породилишта или после пар месеци. 

  

Слика 2. Графички приказ одговора на  питање 
бр.6 

Слика 3. Графички приказ одговора на питање 
бр.7 

 

Слика 4. Графички приказ упоредне анализе одговора на питања бр.4 и бр.6 

Иако је законска обавеза је да се деца страрости до 3 године превозе у ауто-седиштима, сматра се да је 
дете све док не достигне висину од 150цм или тежину од 36кг, односно док не буде могло да седи целим 
леђима уз наслон седишта са ногама пресавијеним преко ивице седишта, небезбедно ако се не превози 
у ауто-седишту. Охрабрујући су подаци да је већина испитаника изјавила да користи ауто-седишта и 
пошто деца напуне 3 године, иако их закон на то не обавезује. Међутим, примећује се значајан пад 
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коришћена ауто-седишта код деце старије од 8 година, иако већина њих још увек није довољно велика 
да се везује само уз помоћ сигрносног појаса који се налази у возилу. 

 

Слика 5. Графички приказ упоредне анализе одговора на питања бр.5 и бр.6 

  

Слика 6. Графички приказ одговора на питања 
бр.8 

Слика 7. Графички приказ одговора на питања 
бр.9 

Истраживање је показало да проценат коришћена ауто-седишта опада како опада и учесталост 
коришћена аутомобила за превоз детета.  

Значајан проценат испитаника (39%) користи половна аутоседишта, а врста седишта која се најчешће 
користи је она која се поставља у смеру вожње а у којима се деца везују појасевима са аутоседишта, док 
се аутоседишта причвршћују појасом аутомобила. Сматра се да седишта имају свој рок трајања који 
износи око 7-8 година и да након истека тог периода не би требало да се користе. Такође, искуства 
показују да кад наслеђују аутоседишта скоро никад не добију и оргинална упуства произвођача, не ретко 
не добију све делове, чиме озбиљно угрожавају безбедност своје деце у случају саобраћајне незгоде. 

 

Слика 8. Графички приказ упоредне анализе одговора на питања бр.4 и бр.9 
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Податак да 69% испитаника чија деца нису старија од годину дана користи аутоседишта која нису 
адекватна за тај узраст (ауто-седишта која се поставља у смеру вожње а у којима се деца везују 
појасевима са ауто-седишта), нажалост потврђује искуства да се аутоседишта у великој мери користе 
неправилно. Такође, иако та врста седишта никако не одговара ни деци узраста преко 8 година, јер нису 
предвиђена за коришћење за децу чија тежина прелази 18кг, у те сврхе их неправилно користи 14% 
испитаних родитеља. Ауто-седишта која се постављају у смеру вожње и у којима се и дете и седиште 
везује појасом возила, намењена су за коришћење тек кад дете напуни око 5 година, што не поштује 15% 
испитаника. 

  

Слика 9. Графички приказ одговора на питања 
бр.11 

Слика 10.  Графички приказ одговора на питања 
бр.12 

Иако 63% испитаника сматра да поседује довољно знања о правилној употреби аутоседишта, опет 
велика већина њих (82%) вози дете у аутоседишту са обученом јакном што онемогућава да се деца 
довољно јако причврсте појасевима. Чим између кључне кости детета и појаса може да стане више од 
једног прста, сматра се да дете није довољно причвршћено па самим тим нији ни довољно безбедно у 
аутоседишту, што је случај код 70% испитаника. 

 

Слика 11.  Графички приказ упоредне анализе одговора на питања бр.10 и бр.11 

Велика већина (82%) оних који сматрају да имају довољно знања о правилном коришћењу аутоседишта, 
превози децу у аутоседишту са обученом јакном што наводи на закључак да ипак не поседују довољно 
знања. 

 

Слика 12. Графички приказ одговора на питања бр.13 
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Може се закључити да родитељи који користе аутоседишта за превоз деце се и сами чешће везују у 
аутомобилу, али забрињава јако мали проценат њих који се везује и на задњем седишту, иако тиме 
угрожава безбедност детета и представља непосредну опасност у случају настанка саобраћајне незгоде. 
Такође тиме пружају лош пример својој деци, јер они представљају најважнији фактор у формирању 
дечијих ставова и навика. 

4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 

Упоредном анализом резултата и њиховом статистичком обрадом могу се извести следећи закључци: 

- Све ове грешке уочене током јавних акција бесплатних прегледа аутоседишта (92% неправилно 
коришћених аутоседишта) су потенцијално фаталне у судару, а направили су их родитељи који су 
већ освешћени и свесни важности коришћења аутоседишта, те  су дошли само да провере да ли то 
раде исправно. 

- Податак да је 86% испитаника изјавило да користи дечија аутоседишта указује на то да је свест 
родитеља на релативно задовољавајућем нивоу када је реч о овој теми.  Поставља се питање да 
ли је на то утицао закон који их на то обавезује или то чине због безбедности своје деце.  

- Подаци истраживања о коришћењу система за везивање код превоза деце до 14 година старости 
које је спровело Удружење Родитељ у Београду, јануара 2013. године, говоре да је 81% деце било 
сасвим невезано. То доводи у питање да ли се свих 86% родитеља који су изјавили да користе 
дечија аутоседишта, заиста тако и понаша. Евидентно је да то сматрају пожељним понашањем и 
да знају какви се одговори од њих очекују, али не можемо да тврдимо да у том проценту заиста и 
користе аутоседишта. Ако је ова претпоставка тачна, поставља се питање зашто је то тако и шта је 
непходно учинити како би родитељи оно чега су свесни спровели у дело. 

- Иако је 62% испитаника изјавило да сматра да поседује довољно знања о правилном коришћењу 
аутоседишта, њихови одговори указују на супротно. Пре свега греше у томе што деца нису 
довољно причвршћена појасевима на ауто-седишту. На то указују подаци да 82% родитеља у 
зимским периоду не скида деци јакне када их везује у аутоседиштима. Наиме зимске јакне 
садрже пуно ваздуха који се приликом саобраћајне незгоде истисне, чиме се ствара додатан 
простор између појасева и детета, довољан да теде излети из ауто-седишта. Из тог разлога, према 
препоруци различитих међународних здравствених организација, примењује се правило једног 
прста које значи да да су појасеви ауто-седишта довољно затегнути ако између њих и кључне 
кости детета не може да стане више од једног прста, што није случај код 70% испитаника.  

- Велики проблем је и коришћење аутоседишта које није адекватно узрасту детета. Тако 69% 
родитеља деце млађе од годину дана, користи аутоседишта намењена за децу старију од једне 
године која се постављају у смеру вожње. Деца млађа од годину дана још увек немају довољно 
развијене вратне и леђне мишиће, те утицај наглог заустављања или судара може узроковати 
катастрофалне последице по дете ако је оно окренуто у смеру вожње. Питање је који је разлог 
томе. Да ли то чине из материјалних разлога, па уместо да купе седишта и једне и друге групе, 
одмах купују она која у принципу могу најдуже да користе (оквирно од 1. до 4. дететове године) 
или је разлог томе недовољна информисаност и едукација родитеља. 

- Забрињавајућ је податак да је 91% родитеља изјавило да се не везује на задњем седишту. На 
предњем седишту се увек везује 63% испитаника. Посебно је поражавајућ тај податак ако се узме 
у обзир да родитељи представљају најзначајнији фактор при формирању позитивних знања и 
ставова код деце, нарочито у том узрасту. Такође, невезани представљају директну опасност по 
живот и здравље своје деце у случају настанка саобраћајне незгоде. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Резултати спроведеног истраживања потврдили су запажања са реализованих јавних акција бесплатног 
прегледа дечијих аутоседишта, а то је да већина родитеља који користе аутоседишта за превоз своје 
деце ипак не поседују довољно знања да би то радили исправно. Охрабрује податак да код већине 
родитеља постоји развијена свест о значају коришћења аутоседишта, али њихова недовољна обученост 
о правилном коришћену истих указује на потребу за организовањем додатних обука, било путем 
директног контакта кроз реализацију јавних акција или путем медија, социјалних мрежа или на друге 
начине. Упоредо са едукацијом о правилној употреби аутоседишта, неопходно је радити и на подизању 
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свести родитеља о неопходности коришћења сигурносних појасева, нарочито на задњем седишту. Сви 
испитаници који су учествовали у истарживању су става да су акције беспалтног прегледа ауто-седишта, 
које је Центар за промоцију безбедности саобраћаја у сарадњи са Удружењем Родитељ из Београда 
реализовао у протеклом периоду у Новом Саду, неопходне и корисне. 
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АНАЛИЗА ОКОЛНОСТИ НАСТАНКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ 
БИЦИКЛИСТА 

ANALYSIS OF THE CIRCUMSTANCES OF THE TRAFFIC ACCIDENTS WITH THE 
PARTICIPATION OF CYCLISTS 

Тијана Иванишевић1 и Ведран Вукшић2 

Резиме: У раду је спроведена анализа саобраћајних незгода са учешћем бициклиста на основу предмета 
саобраћајно-техничког вештачења у периоду од 1994. до 2013. године. Приказани су резултати, карактеристике и 
механизми настанка саобраћајних незгода значајни за дефинисање пропуста учесника саобраћајних незгода.  

Kључне речи: безбедност саобраћаја, саобраћајно-техничка вештачења, бициклисти, узроци саобраћајних незгода. 

1. УВОД 

Значајним порастом коришћења моторних возила и њиховог доприноса озбиљнијим еколошким, 
економским и здравственим проблемима довело је до пораста интересовања за промоцију бициклизма 
као алтернативног вида превоза, који у последње време доживљава велику експанзију коришћења. На 
пораст популарности бицикла утиче и чињеница да је овај начин превоза веома јефтин, при чему лошији 
економски услови и повећање цена горива подстиче популацију са нижим приходима да чешће возе 
бицикл (Јевтић et al, 2014). 

Повећање употребе бицикла има за последицу да безбедност бициклиста у саобраћају постаје све 
истакнутији проблем. Бициклисти, као учесници у саобраћају, спадају у групу најугроженијих учесника у 
саобраћају, при чему се та угроженост приписује са једне стране недовољној заштити у односу на остале 
учеснике у саобраћају (непостојање адекватне и одговарајуће саобраћајне инфраструктуре, заузетост 
постојеће саобраћајне инфраструктуре, неадекватне едукације и сл.), а са друге стране специфичним 
карактеристикама понашања самих бициклиста.  

За бициклисте није прописана никаква здравствена селекција нити обавеза утврђивања да ли су 
довољно обучени за учешће у саобраћају, односно да ли познају неопходна правила саобраћаја, 
саобраћајне знакове и да ли поседују вештину за управљање бициклом (Миљковић et al, 2013). 

Услед хетерогености њихове структуре у погледу старости, физичке и менталне способности да 
учествују у саобраћају, нивоа саобраћајне културе и чињенице да самим ступањем на коловоз, 
без обзира на њихово саобраћајно образовање, постају равноправни учесници у саобраћају са 
другим учесницима, пре свега са моторним возилима. Наиме, бициклисти су више изложени 
ризику да ће погинути или бити тешко повређени у саобраћајним незгодама. 

Узимајући  у обзир претходно наведено, као и значај овог проблема, у раду је спроведена анализа 
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста на основу предмета саобраћајно-техничког вештачења 
који су израђени на Институту Саобраћајног факултета у Београду, у периоду од 1994. године до 2013. 
године. 

2. ПРОСТОРНА И ВРЕМЕНСКА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

                                                           
1 Тијана Иванишевић, дипл. инж. саоб., Стручни сарадник, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, 

Војводе Степе 305,  tijana.ivanisevic@mail.com  
2 Ведран Вукшић, спец. струк. инж. саоб., ЈКП ГСП „Београд“, Књегиње Љубице 29, Београд, vuksic88@gmail.com  
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На основу анализе саобраћајних незгода са учешћем бициклиста према месту настанка незгоде уочено је 
да се највећи број саобраћајних незгода догодио у насељу (82.8%), док се ван насеља догодило 17.2% 
саобраћајних незгода (Слика бр. 1). Највећи број анализираних незгода догодио се на локалним 
путевима и улицама (52%), затим на регионалним путевима (24.4%), и магистралним путевима (23.6%) 
(Слика бр. 2).  

  
Слика 1. Расподела саобраћајних незгода 

према месту настанка 
Слика 2. Просторна расподела саобраћајних 

незгода 
На основу временске анализе саобраћајних незгода са учешћем бициклиста по месецима у току године, 
може се закључити да су месеци са највећим бројем саобраћајних незгода август (20.8%), септембар 
(13.8%), новембар (13.8%) и јануар (13.8%), док је најмањи број саобраћајних незгода уочен током 
месеца марта и априла (0%). Повећан број саобраћајних незгода са учешћем бициклиста уочен је у 

месецима августу, септембру и новембру, а што се може повезати са учествовањем већег броја 
бициклиста у саобраћају, односно са повећаним бројем кретања (Слика бр. 3). 

  
Слика 3. Временска расподела саобраћајних 

незгода по месецима у току године 
Слика 4. Временска расподела саобраћајних 

незгода по данима у току недеље 
Анализом саобраћајних незгода са учешћем бициклиста по данима у току недеље, издваја се петак 
(21.4%) као дан у недељи у којем се догодио највећи број саобраћајних незгода (Слика бр. 4). 
Временском анализом саобраћајних незгода са учешћем бициклиста према часовима у току дана 
утврђено је да су бициклисти најугроженији у временском периоду од 13 часова до 21 часа, када је и 
примећена највећа активност бициклиста. У поменутом временском периоду догодило се 62.7% 
саобраћајних незгода, при чему се издваја временски период од 19 часова до 20 часова током којих је 
уочен највећи број саобраћајних незгода са учешћем бициклиста (10.8%) (Слика бр. 5). 

  
Слика 5. Временска расподела саобраћајних 

незгода према часовима у току дана 
Слика 6. Видљивост у време настанка саобраћајне 

незгоде 
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Упоредном анализом месечне и часовне расподеле саобраћајних незгода са учешћем бициклиста, 
односно провером података о условима видљивости у време настанка незгоде утврђено је да се 62% 
саобраћајних незгода догодило у условима дневне видљивости, док се 38% саобраћајних незгода 
догодило у условима ноћне видљивости, при чему су бициклисти у ноћним условима учествовали у 
саобраћају возећи неосветљен бицикл (Слика бр. 6). 

3. АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ УЧЕСНИКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

Мушкарци и жене се разликују у многим карактеристикама, имају другачије ставове и другачије се 
понашају као учесници у саобраћају. Стога је у оквиру анализираног узорка саобраћајних незгода са 
учешћем бициклиста извршена подела бициклиста према половима. Мушкарци су као бициклисти 
учествовали у 83.9% саобраћајних незгода, док су жене као бициклисти учествовале у 16.1% 
саобраћајних незгода (Слика бр. 7).  

  
Слика 7. Расподела бициклиста према 

половима 
Слика 8. Расподела саобраћајних незгода према 

годинама старости бициклиста 
Анализе на посматраном узорку указују на то да бициклисти старости преко 65 година чешће учествују у 
саобраћајним незгодама (35.5%) него бициклисти из осталих старосних група (Слика бр. 8). Када се 
посматрају последње три старосне категорије, може се закључити да су бициклисти старији од 46 година 
учесници у чак 71% саобраћајних незгода. Овај податак указује на то да старост бициклисте представља 
веома важан фактор, односно са повећањем година старости бициклисте повећава се и број 
саобраћајних незгода. Наиме, психофизичко стање се погоршава са годинама и то има директан утицај 
на број саобраћајних незгода. Са друге стране, може се очекивати да старији учесници у саобраћају 
имају веће искуство, па им је самим тим и понашање у саобраћају одмереније и више прилагођено 
условима који владају на путу.  

4. АНАЛИЗА ПОВРЕДА УЧЕСНИКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

Када се има у виду да бициклисти спадају у рањиве учеснике у саобраћају, за очекивати је да 
саобраћајне незгоде са учешћем бициклиста најчешће имају смртне последице. Анализе на 
посматраном узорку указују да је 66.2% бициклиста задобило повреде са смртним исходом, док је 26.3% 
бициклиста задобило тешке телесне повреде, а 5.3% бициклиста задобило је лаке телесне повреде. У 
свега 2.2% саобраћајних незгода бициклиста није задобио повреде (Слика бр. 9). 

 
 

Слика 9. Расподела повреда бициклиста Слика 10. Заступљеност повреда по локацијама на 
телу бициклисте 
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Груписање повреда учесника саобраћајних незгода у којима су учествовали бициклисти, указују да 
бициклисти у 29.2% задобијају повреде главе, расцепи органа чине 7.2% од укупног броја повреда, док 
су повреде кичме заступљене у 8.5%. Груписање повреда по локацијама на телу приказане су на Слици 
бр. 10. Упоредна анализа брзина возила у тренутку судара и повреда бициклиста, указује да са 
повећањем брзине број лакше повређених лица опада, број тешко повређених лица бележи тренд раста 
до брзине од 40 km/h након чега се број повређених лица смањује, а број погинулих лица повећава се са 
порастом брзине у тренутку судара (Слика бр. 11). 

Слика 11. Расподела повреда бициклиста у зависности од сударне брзине 

5. АНАЛИЗА ОШТЕЋЕЊА БИЦИКЛА 

Анализом оштећења и упоредном анализом међусобног положаја у тренутку судара извршена је 
класификација саобраћајних незгода са учешћем бициклиста, према локацијама оштећења бицикла у 
тренутку судара, а што је приказано на Слици бр. 12. 

 

Слика 12. Заступљеност оштећења бицикла по локацијама 
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Детаљном и упоредном анализом оштећења и међусобног положаја учесника саобраћајних незгода са 
учешћем бициклиста, уочено је да је у 24.2% саобраћајних незгода дошло до судара са чеоном делом 
бицикла, док је у 20.7% саобраћајних незгода дошло до судара са задњом делом бицикла, а што се може 
објаснити сустизањем бицикла од стране другог возила.  

6. 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 саобраћајне незгоде може доћи уколико један и/или више учесника у 
саобраћају учине пропуст, односно бициклиста али и возач другог возила, што је у 31% саобраћајних 
незгода био случај и код посматраног узорка. Анализа узорка је показала да је у 58.6% саобраћајних 
незгода пропуст, узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак незгоде, учинио бициклиста 
(вожњом неосветљеног бицикла, предузимањем неопрезних маневара и сл.), док је у 10.4% 
саобраћајних незгода за насталу саобраћајну незгоду одговоран други учесник у саобраћајној незгоди 
(погрешно изведен маневар, неприлагођена брзина и сл.) (Слика бр. 13). 

 

Слика 13. Клaсификација пропуста узрочно везаних за стварање опасне ситуације и настанак 
саобраћајне незгоде 

Анализом пропуста узрочно везаних за настанак саобраћајних незгода у којима су учествовали 
бициклисти, а на основу посматраног узорка, уочено је да се највећи број саобраћајних незгода догоди 
због „погрешно изведеног маневра бициклисте“ (37.8%) и „вожње неосветљеног бицикла у условима 
смањене (ноћне) видљивости“ (16.2%), следе их „неопрезна и небезбеднда вожња бицикла“ (13.5%), као 
и „кретање другог возила неприлагођеном брзином“ (10.8%) (Слика бр. 14). 

 

Слика 14. Класификација пропуста везаних за настанак саобраћајне незгоде 
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Пример 1: Пропуст на страни бициклисте и другог возила 

„Анализом свих околности настанка ове незгоде мишљења смо да је ова незгода настала као последица 
пропуста оба учесника ове незгоде, односно и пропуста возача FIAT-a и пропуста бициклисте.“  

  

Слика 15.  Пример експертизе саобраћајне незгоде 

„Анализом свих околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода мишљења смо да је вожња 
неосветљеног бицикла, пропуст бициклисте узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак ове 
саобраћајне незгоде. Наиме, бициклиста је био дужан да на путу у ноћним условима видљивости вози 
осветљен бицикл, јер би на тај начин бицикл био благовремено уочљив.“ 

„Ако би у време незгоде, на месту незгоде коловоз био осветљен уличном расветом, тада би возач FIAT-а 
имао могућност да благовремено уочи бицикл уз леву ивицу коловоза, па би одустајањем од обилажења 
возила испред FIAT-а, или уступањем првенства у пролазу наилазећем бициклу, имао могућност да 
избегне стварање опасне ситуације и настанак ове саобраћајне незгоде, по нашем мишљењу.“ 

Пример 2: Пропуст на страни бициклисте 

„Анализом свих околности настанка ове незгоде, мишљења смо да је опасна ситуација настала као 
последица вожње неосветљеног бицикла у ноћним условима, чиме је бициклиста створио опасну, 
блиску, тешко уочљиву, изненадну и покретну препреку на путањи RENAULT-а, а што би био пропуст 
бициклисте узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак ове незгоде, по нашем мишљењу.“ 

  

Слика 16. Пример експертизе саобраћајне незгоде 

„На страни возача RENAULT-а нисмо нашли пропусте везане за ову незгоду.“ 

Пример 3: Пропуст на страни возача другог возила 

„Анализом свих околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода, мишљења смо да је ова 
саобраћајна незгода настала као последица вожње NISSAN-а левом саобраћајном траком, на месту где 
средишњом неиспрекиданом линијом није дозвољен прелазак из десне у леву саобраћајну траку, а што 
би био пропуст возача NISSAN-a узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак ове саобраћајне 
незгоде, по нашем мишљењу.“  
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„На страни бициклисте нисмо нашли пропусте везане за стварање опасне ситуације и настанак ове 
саобраћајне незгоде. Наиме, бициклиста није имао разлога да очекује кретање возила левом 
саобраћајном траком, на месту где то хоризонталном саобраћајном сигнализацијом није дозвољено.“ 

  

Слика 17. Пример експертизе саобраћајне незгоде 

  

Слика 18.  Пример експертизе саобраћајне незгоде 

7. ЗАКЉУЧАК 

Повећање употребе бицикла има за последицу да безбедност бициклиста у саобраћају постаје све 
истакнутији проблем. Бициклисти, као учесници у саобраћају, спадају у групу рањивих учесника у 
саобраћају. Иако саобраћајне незгоде са учешћем бициклиста учествују са малим процентом у укупном 
броју саобраћајних незгода, посматрано у односу на укупан број возила и бициклиста у саобраћају, тај 
проценат је веома изражен, а последице таквих саобраћајних незгода су често веома тешке. 

Овај рад имао је за циљ да укаже на опасности које носи непоштовање прописа од стране бициклиста, 
посебно на опасне ситуације у саобраћају које могу настати у случају вожње бицикла у условима 
смањене (ноћне) видљивости. Анализом Налаза и мишљења вештака о узроцима саобраћајних незгода у 
којима су учествовали бициклисти утврђено је да се највећи број саобраћајних незгода догоди у насељу, 
на локалним путевима и улицама (52%), и у периоду од 19:00 до 20:00 часова, односно, ноћу, у условима 
смањене видљивости. Истраживање указује да је у 58.6% саобраћајних незгода пропуст узрочно везан за 
стварање опасне ситуације и настанак незгоде на страни бициклисте, а као најчешћи пропуст у 37.8% 
саобраћајних незгода је погрешно изведен маневар од стране бициклисте и у 16.2% саобраћајних 
незгода вожња неосветљеног бицикла у условима смањене (ноћне) видљивости. Неосветљен 
бициклиста за возача представља изненадну и неочекивану препреку на путу. Зато је чланом 81. тачком 
5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима детаљно одређен начин њиховог означавања у ноћним 
и условима смањене видљивости на путу. 
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Спровођење мера за унапређење безбедности бициклиста, 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 у Републици Србији.  

8. ЛИТЕРАТУРА 

[1]. ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА (2009). "Службени гласник РС", број 41/09, 53/10 и 101/11. 

[2]. Антић, Б., Пешић, Д., Алемпијевић, Ђ., Јечменица, Д., Радовић, А. (2010). АНАЛИЗА ОКОЛНОСТИ НАСТАНКА 
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ БИЦИКЛИСТА, Превенција саобраћајних незгода 2010 – X међународни 
симпозијум, зборник радова, стр. 456-463, Нови Сад. 

[3]. Миљковић, А., Луковић, Б., Марковић, И. (2013). ВОЗАЧИ БИЦИКАЛА КАО РАЊИВА КАТЕГОРИЈА УЧЕСНИКА У 
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА, Безбедност саобраћаја у локалној заједници 2013 – VIII 
међународна конференција, зборник радова, стр. 113-118, Ваљево. 

[4]. Јевтић, В., Вукшић, В., Иванишевић, Т., Тешић, М. (2014). БЕЗБЕДНОСТ БИЦИКЛИСТА У ОДАБРАНИМ ГРАДОВИМА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Превенција саобраћајних незгода 2014 – ХII међународни симпозијум, зборник радова, 
Борско Језеро. 

[5]. Peng, Y., Chen, Y., Yang, J., Otte, D., Willinger, R. (2012). A STUDY OF PEDESTRIAN AND BICYCLIST EXPOSURE TO HEAD 
INJURY IN PASSENGER CAR COLLISIONS BASED ON ACCIDENT DATA AND SIMULATIONS, Elsevier, Safety Science. 

  



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
351 

 

 
 
 
 
 

OSNOVNA NAČELA DEFANZIVNE VOŽNJE I ZNAČAJ PRIMJENE ISTIH S CILJEM 
BEZBJEDNOG IZVOĐENJA RADNJE PRETICANJA 

BASIC PRINCIPLES DEFENSIVE DRIVING AND THE SIGNIFICANCE OF THEIR IN 
ORDER TO SAFE BY PERFORMING OVERTAKING 

Valentina Mandić1 i Srđan Nišić2 

Rezime: Činjenica je da se rizik pri kretanju vozilima po saobraćajnicama ne može izbjeći. On je uvijek prisutan, a vrlo često 
se manifestuje kroz neželjen, i prije svega nepredviđen događaj – saobraćajnu nezgodu. S obzirom da se nepropisno i 
nepravilno izvođenje radnje preticanja smatra veoma čestom greškom vozača koja za posljedicu ima takav nepredviđen 
događaj, ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj poznavanja i primjene načela defanzivne vožnje, čiji je glavni motiv držanje 
na odstojanju od opasnosti i predviđanje opasne situacije koja može preći u saobraćajnu nezgodu s obzirom na realne 
okolnosti. Kroz analizu saobraćajnih nezgoda na području Grada Istočno Sarajevo, čiji je osnovni uzrok radnja preticanja, 
biće identifikovani osnovni faktori rizika sa kojim se vozač svjesno ili nesvjesno suočava pri izvođenju ove radnje, a koji bi se 
mogli „isključiti“ primjenom načela defanzivne vožnje. 

Ključne riječi - bezbjednost, defanzivna vožnja, preticanje.  

1. UVOD 

Preticanje je jedna od najsloženijih i najopasnijih radnji vozilom u saobraćaju, tako da donošenju odluke o 
preticanju mora prethoditi promišljanje o svim elementima za bezbjedno izvođenje ove radnje. Pri tome, vozač 
mora poštovati Zakonom propisane uslove, a sve ostalo je stvar njegove lične procjene, koja zavisi od njegovog 
mentalnog sklopa, stavova i mogućnosti racionalizacije postupaka. Zato se upravo defanzivna vožnja smatra 
najefikasnijim ponašanjem u saobraćaju, pri čemu je suština i umjetnost iste definisana sposobnošću 
prilagođavanja i procjene date situacije uslovljene ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju. Spremnost, 
odnosno, težnja da se zaštite od opasnosti, izgrađujući stručnu, profesionalnu i sopstvenu odgovornost prema 
saobraćaju, pozitivan je stav ljudi u saobraćaju. Posebno je bitno da se taj pozitivan stav prema saobraćaju 
razvija počevši od vaspitanja u porodici, vrtiću, školi, učenjem u procesu osposobljavanja za vozače, te 
aktivnostima u društvu. Međutim, apsolutna ili objektivna zaštita i bezbjednost učesnika u saobraćaju, teško se 
može postići. Iz tog razloga je upravo edukacija, i to ona ciljana, usmjerena prema svim kategorijama učesnika u 
saobraćaju jedno od najsnažnijih raspoloživih sredstava u borbi za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. 

2. DEFANZIVNA VOŽNJA 

Suština defanzivne vožnje se može uočiti iz samog naziva „defanziva“, koji potiče od latinske riječi „defaksus“, 
što znači „odbrambeni“, „zaštitni“. Kada je u pitanju defanzivna vožnja, radi se o najefikasnijem ponašanju u 
saobraćaju čiji je glavni motiv držanje na odstojanju od opasnosti. Suština i umjetnost defanzivne vožnje 
definisana je sposobnošću prilagođavanja i procjene trenutne situacije uslovljene ponašanjem drugih učesnika 
u saobraćaju. Mnogi vozači smatraju da defanzivno ponašanje u saobraćaju uslovljava odricanje ličnog prava na 
putu, u svim prilikama i svim situacijama. Oni u tome vide inferiorno ponašanje, totalno nepovjerenje prema 
drugima, sporu i bojažljivu vožnju. Ovakvo shvatanje defanzivne vožnje je potpuno pogrešno. Naime, osobe 
koje su bojažljive, nesigurne i krajnje nepovjerljive prema drugima nisu ni predodređene za upravljane 
motornim vozilom. Takvi vozači dolaze u rizične situacije i njihova prividna tolerantnost je samo odraz straha, a 
ne svjesnog i proračunatog prilagođavanja. Nasuprot ovome, defanzivan vozač se aktivno prilagođava situaciji u 

                                                           
1 MANDIĆ Valentina, magistar saobraćaja i komunikacija, Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” 
2 NIŠIĆ Srđan, diplomirani pravnik unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, CJB Istočno Sarajevo 
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saobraćaju i njegovo samoodricanje od nekog prava u datoj kritičnoj situaciji je svjesno. Ovakvo ponašanje sebi 
može dozvoliti samo sigurna i stabilna ličnost.   

2.1. Načela i pravila defanzivne vožnje 

Defanzivna vožnja svoju filozofiju bazira na 3 osnovna načela - principa: 

- 1. ZABRANJENO - NIKAD! 

- 2. OBAVEZNO - UVIJEK! 

- 3. PONEKAD NI ONO ŠTO JE DOZVOLJENO! 

Prva dva principa ukazuju na činjenicu da se čitav sistem defanzivne vožnje gradi na poznavanju i usvajanju 
saobraćajnih propisa, pri čemu saobraćajni propisi određuju ŠTA, dok umjetnost defanzivne vožnje određuje 
KAKO postupiti u datoj saobraćajnoj situaciji. Preticanje kao jedna od najopasnijih radnji u saobraćaju je 
zakonski jasno omeđena uslovima pod kojima se može izvesti. Međutim, veliki broj vozača nije svjestan svih 
opasnosti koje prate izvođenje ove radnje, upuštajući se u nedozvoljene i neprimjerne načine njene realizacije. 
Vozač koji poštuje principe defanzivne vožnje neće se nikada upuštati u nedozvoljeno i rizično preticanje, 
poštujući, kako propisana pravila saobraćaja, tako i nepisana pravila etike. Pri tome, defanzivan vozač visoku 
tenziju i fizički napor zamjenjuje zadovoljstvom u toku vožnje. Defanzivna vožnja promoviše stav dubokog 
uvjerenja u obaveznost primjene propisa sa ciljem opšteg dobra, a ne iz straha od mjera represije i sankcija 
ovlaštenih lica.  

Gotovo da ne postoji vozač koji nije čuo za pojam defanzivne vožnje, ali ih je realtivno malo koji bi mogli 
precizno odrediti o čemu se, zapravo, radi i malo koji zna da se upravo usvajanjem defanzivnog stila vožnje 
može u velikoj mjeri doprinijeti povećanju bezbjednosti na putevima. Defenzivnu vožnju možemo opisati kao 
način ponašanja koji nam omogućuje da u drumskom saobraćaju preživimo, da ostanemo neozlijeđeni, da ne 
oštetimo svoje vozilo ali, istovremeno, da svojim ponašanjem čuvamo živote, zdravlje i imovinu drugih učesnika 
u saobraćaju. 

Defanzivna vožnja je takav način upravljanja vozilom koji nam pomaže da izbjegnemo kolizije, sudare ili bilo koji 
drugi vid incidenta, bez obzira na situaciju, uslove vožnje ili akciju drugih učesnika u saobraćaju. Defanzivna 
vožnja podrazumijeva proaktivno djelovanje, a potom i pravovremenu reakciju na opasnost ukoliko ista 
nastane. Defanzivna vožnja spašava vrijeme, novac, a što je navažnije, ljudske živote. Ključna pravila defanzivne 
vožnje su: 

- Voziti prilagođenom i propisnom brzinom; 

- Gledati još naprijed; 

- Osmatrati, uočavati, planirati, reagovati; 

- Kreirati i zadržavati prostor; 

- Biti viđen i predviđati; 

- Biti svjestan; 

- Odabrati pogodan put; 

- Ne voziti na granicama sposobnosti i pod dejstvom alkohola. 

Neprilagođena brzina je nesumnjivo jedan od najvećih izvora opasnosti u saobraćaju. Vozač mora za vrijeme 
vožnje uvažavati sva ograničenja i propise o primjeni odgovarajućih brzina kretanja vozilom. Osim strogo 
određenih pravila o brzinama vožnje u naseljima, na različitim vrstama puta, te s obzirom na kategoriju vozila, 
voziti se mora u svakoj prilici prilagođenom brzinom, a u skladu sa trenutnim uslovima. Svaki vozač mora biti 
svjestan činjenice da se promjenom uslova na kolovozu (pojavom prve kiše, snijega, leda ili blata na kolovozu) 
smanjuje koeficijent prianjanja između pneumatika vozila i kolovoza, te se bitno produžava put kočenja i 
zaustavni put vozila. 

Mnogi vozači imaju naviku gledanja samo ispred vozila. Međutim, potrebno je gledati više unaprijed, odnosno 
osmatrati saobraćaj i okruženje u koje ćemo stići za nekih desetak sekundi kako bi na vrijeme uočili 
potencijalnu opasnost i izbjegli rizičnu situaciju. Gledanje unaprijed, „snimanje“ potencijalne ili konkretne 
opasnosti i rano planiranje izbjegavanja iste, omogućava vozaču da na vrijeme djeluje u skladu sa onim što 
odluči.Korištenjem tehnika napredne vožnje, potrebno je obezbijediti prostor oko vozila, jer najbolja „odbrana“ 
od sudara je upravo to. Takođe, neophodno je održavanje odstojanja pri slijeđenju vozila, stvaranje prostora 
ispred svog vozila pri čekanju u saobraćajnoj gužvi, na semaforu ili pri parkiranju. Niti jedan vozač ne želi da 
doživi saobraćajnu nezgodu. Ukoliko je viđen i predviđa druge učesnike, mogućnost da izazove saobraćajnu 
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nezgodu je znatno manja. Međutim, ne vidjeti, kasno vidjeti, propustiti ili nedovoljno vidjeti iz vozila za vrijeme 
vožnje predstavlja izuzetnu opasnost. Bolji prijem informacija iz okoline u uslovima smanjene vidljivosti 
omogućuju uređaji za osvjetljavanje na vozilu. Takođe, ovdje je vrlo bitna komunikacija sa drugim učesnicima, 
što podrazumijeva pravovremeno pokazivanje svojih namjera te upozoravanje drugih učesnika. Svaki vozač 
mora konstantno biti svjestan okolnosti i stvarne situacije u saobraćaju. Pažljivo osmatranje ispred, iza, bliže, 
dalje, pored, te „mrtvog ugla“, doprinijeće tome da vozač vozi bez nepotrebnih iznenađenja i stresova i da neće 
morati gotovo ništa preduzimati iznenada. 

Tokom vožnje vozač mora biti svjestan svoga stanja (umor, bolest, alkoholisanost), svjestan svojih sposobnosti, 
znanja ili vještina kojim raspolaže, te svjestan mogućnosti i tehničke ispravnosti svoga vozila sa kojim učestvuje 
u saobraćaju. Vožnjom na gornjim granicama svojih sposobnosti ili sposobnosti vozila, još ako je nivo usluge 
saobraćajnice nizak, odnosno, zahtjevnost saobraćaja uopšte-visoka, rizik u saobraćaju se ne može 
izbjeći. Takođe, poznato je da konzumiranjem alkohola popušta opreznost, dobija se osjećaj lažne sigurnosti, 
smanjuje se mogućnost kvalitetnih procjena, rasuđivanja i donošenja odluka, precjenjuju se vlastite 
sposobnosti, podcjenjuje se opasnost, ignorišu se temeljna saobraćajna pravila i propisi, a agresivnost raste. 
Veće količine alkohola u organizmu dovode do poremećaja u funkcionisanju mozga i i slabljenja sposobnosti 
koje su izuzetno bitne za komunikaciju u saobraćaju i rješavanje složenih saobraćajnih situacija. Reakcije na 
vanjske podražaje postaju spore i pogrešne, pokreti nesigurni, narušava se osjećaj ravnoteže, posve se 
pogrešno procjenjuje udaljenost i brzina drugih vozila, pospanost postaje napadna, iscrpljenost organizma 
onemogućuje reakcije, a ni halucinacije nisu rijetkost. 

Defanzivna vožnja, između ostalog, podrazumijeva to da vozač za vrijeme upravljanja vozilom, konstantno 
računa na to šta nepredviđeno možda uradi osam vozača: on, onaj iza njega, onaj iz suprotnog smjera, onaj sa 
lijeve i onaj sa desne strane i tri vozača ispred njega. Pored toga, treba uzeti u obzir i ono što mogu uraditi ostali 
učesnici u saobraćaju (pješaci, biciklisti i drugi). Postupajući tako i predviđajući sve situacije u kojima se može 
naći, svaki vozač će biti spreman da ispravno reaguje. Za razliku od defanzivnih vozača, ofanzivni vozači vode 
računa isključivo o svojim postupcima, a često ni na to, očekujući od drugih da ih „izvuku“ iz opasnosti. Takvi 
vozači dolaze u rizične situacije i njihova prividna tolerantnost je samo odraz straha, a ne svjesnog i 
proračunatog prilagođavanja.  

2.2. Elementi defanzivne vožnje kao važan dio teorijskog i praktičnog dijela vozačkog ispita 

Bezbjednost drumskog saobraćaja u BiH je, nažalost, već duže vrijeme na nezadovoljavajućem nivou. S obzirom 
na to da je upravo čovjek jedan od osnovnih elemenata bezbjednosti saobraćaja, a koji svojim ponašanjem i 
postupcima tu bezbjednost ugrožava, nadležni organi konstantno nastoje preduzimati mjere koje će u kraćem 
vremenskom periodu donijeti najveće efekte.  

Međutim, iz iskustva je poznato da se isključivo restriktivnim mjerama i mjerama u domeni kaznene politike, 
dugoročno, ne mogu očekivati pozitivni efekti u pogledu povećanja stepena bezbjednosti u saobraćaju. Upravo 
je edukacija, i to ona ciljana, usmjerena prema svim kategorijama učesnika u saobraćaju jedno je od 
najsnažnijih raspoloživih sredstava u borbi za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Naravno, prvo je potrebno 
uspostaviti cjelovit i kvalitetan sistem edukacije i aktivno raditi na njegovom provođenju.  

Proces jeste dugotrajan, ali je isto tako efikasan te sa njegovom implementacijom treba započeti odmah. U vezi 
sa tim se u većini zemalja koje postavljaju visoke ciljeve u pogledu dostizanja većeg stepena bezbjednosti 
saobraćaja, posebna pažnja posvećuje naprednim vrstama obuke vozača kao što je, na primjer, kurs bezbjedne 
vožnje. Ovo je bez sumnje najefikasniji i najpopularniji oblik dopunske obuke vozača čiji se program zasniva na 
rezultatima istraživanja uzroka i pojavnih oblika saobraćajnih nezgoda. Kurs defanzivne vožnje namjenjen 
vozačima amaterima, pored ostalog, ima za cilj promovisanje stavova učtivosti, razumijevanja i saradnje na 
putu, a krajnji cilj svakako jeste podizanje značajno narušenog nivoa saobraćajne kulture.  

S obzirom da ekonomska situacija kod nas ne dozvoljava da ovakve vrste kurseva budu uobičajeni i sastavni dio 
obuke vozača, bilo bi dobro, a u jednu ruku i neophodno da se bar pojedini elementi ovog dopunskog 
obučavanja vozača uključe u teoretski i praktični dio obuke za polaganje vozačkog ispita. S tim u vezi, elementi i 
načela defanzivne vožnje igraju bitnu ulogu. Na taj način bi budući vozači na samom početku razvili svijest o 
posljedicama koje mogu nastati kršenjem načela defanzivne vožnje, a samim tim bi mnogo lakše prepoznali 
svoju ličnu odgovornost u vožnji, predviđali i prepoznavali opasnost te u skladu sa tim odlučivali o izboru 
korektnog i bezbjednog ponašanja tokom vožnje.  
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3. BEZBJEDNO IZVOĐENJE RADNJE PRETICANJA 

Preticanje je jedna od najsloženijih i najopasnijih radnji vozilom u saobraćaju, jer u njoj sudjeluju najmanje dva 
vozila u pokretu i izvodi se velikom brzinom, a pri tome vozač koji pretiče koristi kolovoznu traku za kretanje 
vozila iz suprotnog smjera. Iz tog razloga, donošenju odluke o preticanju mora prethoditi promišljanje o svim 
elementima za bezbjedno izvođenje ove radnje, kao što su: preglednost, vidljivost, stanje i vrsta kolovoza, 
položaj ostalih učesnika u saobraćaju, njihova brzina i namjera, tehničke mogućnosti vozila, važeća saobraćajna 
pravila, saobraćajni znakovi i td. Pri tome, vozač mora poštovati i Zakonom propisane uslove, a sve ostalo je 
stvar njegove lične procjene koja zavisi od njegovog mentalnog sklopa, stavova i mogućnosti racionalizacije 
postupaka. 

3.1. Teorijska analiza radnje preticanja  

Preticanje je prolaženje pored drugog vozila koje se kreće u istom smjeru, odnosno radnja koja se preduzima 
radi prolaženja vozilom pored vozila koje se sporije kreće. Na osnovu toga, preticanje predstavlja radnju od 
početka izmicanja u stranu i izlaska na lijevu saobraćajnu traku, prolaženje pored pretičućeg vozila i ponovnog 
vraćanja na prostor saobraćajne trake sa koje se započela radnja preticanja. Put preticanja počinje na 
bezbjednosnoj udaljenosti između vozila u vožnji, a završava se kada se vozilo koje je izvršilo radnju preticanja 
nađe na bezbjednosnom rastojanju ispred vozila koje je preticano. Proces preticanja može se izvršavati na više 
načina koji su vezani prvenstveno za brzinu i ubrzanje vozila koje vrši preticanje. 

Kod preticanje uz konstantnu brzinu kretanja izračunavanje puta preticanja pri kretanju vozila koje pretiče i 
koje biva preticano, konstantnom brzinom, izračunava se na osnovu sljedećeg obrasca: 

 
𝑆𝑝𝑟 =

𝑉1(𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4   )

𝑉1 − 𝑉2

(𝑚) (1) 

gdje je: 

L1 – dužina vozila koje pretiče (m), 

L2 – dužina vozila koje biva preticano (m), 

L3 – sigurnosni razmak između vozila koje pretiče i preticanogv vozila u početku preticanja (m) 

L4  - sigurnosni razmak između vozila koje pretiče i preticanog vozila na kraju preticanja (m) 

V1 – brzina kretanja vozila koje pretiče (m/s) 

V2 – brzina kretanja vozila koje biva preticano (m/s) 

 

Slika 1. Proces preticanja uz konstantnu brzinu kretanja 

Bezbjednosne razmake pri preticanju odabiraju vozači, a isti zavise od vještine i sposobnosti vozača, te njegove 
mogućnosti da predviđa opasnost u takvim situacijama. Međutim, najčešće se kao bezbjednosni razmak pri 
preduzimanju preticanja, kao i rastojanje pri povratku u prostor „svoje“ saobraćajne trake uzima onoliko 
metara kolika je polovina vrijednosti brzine u datom trenutku, izražena u (km/h). 

 𝐿3 = 𝐿4 = 0,5 ∙ 𝑉1  (𝑚) (2) 
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Vrijeme preticanja uz konstantnu brzinu kretanja određuje se izrazom: 

 
𝑇𝑝𝑟 =

𝑆𝑝𝑟

𝑉1
  (𝑠) (3) 

Pri preticanju treba imati u vidu mogućnost nailaska vozila iz suprotnog smjera, te imajući u vidu te okolnosti, 
bezbjednosni put preticanja, odnosno vrijeme preticanja pri prelasku vozila koje pretiče na saobraćajnu traku 
suprotnog smjera kretanja mora iznositi najviše: 

 
𝑆𝑝𝑟 ≤

𝑆𝑟 ∙ 𝑉1

𝑉1 + 𝑉3
 (𝑚), 𝑜𝑑𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜    𝑡𝑝𝑟 ≤

𝑆𝑟

𝑉1 + 𝑉3
 (𝑠) (4) 

gdje je:  

Sr – udaljenost između vozila koje pretiče i vozila koja mu dolaze u susret u početku preticanja (m) 

V3 – brzina kretanja vozila koje dolazi u susret (m/s) 

Prema tome, slijedi da udaljenost između vozila koja se jedno drugom približavaju, u početku preticanja, da bi 
se izvršila bezbjedna radnja preticanja, mora biti: 

 
𝑆𝑟 ≥ 𝑆𝑝𝑟 ∙

𝑉1 + 𝑉3

𝑉1
 (𝑚)  𝑖𝑙𝑖   𝑆𝑟 ≥ 𝑡𝑝𝑟 ∙ (𝑉1 + 𝑉3) (𝑚) (5) 

Preticanje uz konstantno ubrzanje i usporenje najčešće se preduzima kada se pretiče iz kolone vozila. Navedeno 
preticanje podrazumijeva da se iz bezbjednosnog razmaka iza vozila mora preticati uz povećanje brzine tokom 
preticanja, a nakon toga, u procesu vraćanja u prostor saobraćajne trake iz koje je započeto preticanje izvršiti 
smanjenje brzine na vrijednost koja je bila i na početku preticanja jer je to najčešće brzina kretanja kolone 
vozila. Prema tome, preticanje se obavlja u uslovima u kojima se vozilo koje biva preticano kreće konstantnom 
brzinom, a ono koje pretiče kreće se sa ubrzanjem i nakon toga sa usporenjem, što znači da su brzine na 
početku i na kraju preticanja jednake. 

Vrijednost puta preticanja pri konstantnim vrijednostima ubrzanja i usporenja iznosi: 

 
𝑆𝑝𝑟 =

(𝑉1𝑚𝑎𝑥 + 𝑉2) ∙ (𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4)

𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉2
 (𝑚) (6) 

gdje je 

𝐿3 = 𝐿4 = 0,5 ∙ 𝑉2 (𝑚) 

V1max – maksimalna brzina vozila u toku preticanja (m/s) 

Put preticanja uz konstantno ubrzanje i usporenje izračunava se na osnovu sljedećeg obrasca: 

 

𝑆𝑝𝑟 = 𝑉2 ∙ √2 ∙ (𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4) ∙
𝑎1 + 𝑏1

𝑎1 ∙ 𝑏1
+ (𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4) (𝑚) (7) 

gdje je: 

a1 – ubrzanje vozila koje pretiče (m/s2) 

b1 – usporenje vozila koje pretiče (m/s2) 

Vrijeme preticanja uz konstantno ubrzanje i usporenje vozila koje pretiče iznosi: 

 
𝑡𝑝𝑟 =

𝑆𝑝𝑟

𝑉1𝑚𝑎𝑥 + 𝑉2
 (𝑠) (8) 

Pri izlazu vozila na traku iz suprotnog smjera, u toku preticanja, put preticanja ne smije biti veći od: 

 
𝑆𝑝𝑟 ≤

𝑆𝑟 ∙ (𝑉1𝑚𝑎𝑥 + 𝑉2)

𝑉1𝑚𝑎𝑥 + 𝑉2 + 2𝑉3
 (𝑚) (9) 

odnosno vrijeme preticanja mora zadovoljiti uslov: 

 
𝑡𝑝𝑟 ≤

𝑆𝑟

𝑉1𝑚𝑎𝑥 + 𝑉2 + 2𝑉3
 (𝑠) (10) 

Udaljenost vozila koje pretiče i onoga koje mu dolazi u susret, u početku preticanja pri neprekinutom kretanju 
vozila, da bi se izvršila radnja preticanja, mora biti veća od: 
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𝑆𝑟 ≥ 𝑆𝑝𝑟 ∙

𝑉1𝑚𝑎𝑥 + 𝑉2 + 2𝑉3

𝑉1𝑚𝑎𝑥 + 𝑉2
 (𝑚)  𝑖𝑙𝑖  𝑆𝑟 ≥ 𝑡𝑝𝑟 ∙ (𝑉1𝑚𝑎𝑥 + 𝑉2 + 2𝑉3)(𝑚) (11) 

Preticanje pri konstantnom ubrzanju i usporenju, pri ograničenju brzine vožnje (ograničenje definisano 
saobraćajnim znakom) podrazumijeva da nakon što vozilo u toku preticanja, tj. pri ubrzanju, postigne određenu 
brzinu kretanja (ograničenu brzinu), prelazi tom konstantnom brzinom neku razdaljinu, a zatim je smanjuje do 
početne brzine. Put i vrijeme preticanja pri konstantnom ubrzanju i usporenju pri ograničenju brzine (Vogr) 
iznose: 

 
𝑆𝑝𝑟 ≥

𝑉1𝑜𝑔𝑟 ∙ (𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4)

𝑉1𝑜𝑔𝑟 − 𝑉2
+

𝑉2 ∙ (𝑉1𝑜𝑔𝑟 − 𝑉2)

2
∙

𝑎1 + 𝑏1

𝑎1 ∙ 𝑏1
 (𝑚) (12) 

3.2. Donošenje ispravne odluke o bezbjednom izvođenju radnje preticanja 

Prema odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, preticanjem se smatra prolaženje 
vozilom pored drugog vozila koje se kreće u istoj saobraćajnoj traci i istom smjeru. Vozač koji namjerava obaviti 
radnju preticanja, smije započeti takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti 
za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu, vodeći pri tome računa o položaju vozila, pravcu i brzini kretanja.  

Prije obavljanja radnje preticanja vozač je dužan jasno i pravovremeno obavijestiti o svojoj namjeri druge 
učesnike u saobraćaju, dajući znak pomoću pokazivača pravca. Upravo poštovanje prethodno navedenog, prvi 
je korak u primjeni načela defanzivne vožnje, čiji je osnovni cilj proaktivno djelovanje, odnosno preuzimanje 
potpune kontrole nad situacijom i predviđanje svih okolnosti u kojima se vozač može naći na tom svom putu 
preticanja. 

Vozač ne smije preticati ukoliko time, s obzirom na karakteristike puta i postojeće okolnosti na putu i u 
saobraćaju ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge učesnike u saobraćaju, 
odnosno tamo gdje je to saobraćajnim znakom posebno zabranjeno. Pri planiranju preticanja, odnosno prije 
nego što krene u preticanje, vozač mora utvrditi ima li uslove za bezbjedno izvođenje te radnje vozilom, i to: da 
li je preticanje dopušteno, postoji li dovoljna preglednost i dovoljno prostora za preticanje, kolika je dužina 
preglednosti puta, kolika je potrebna dužina puta preticanja, kojom brzinom vozi vozilo ispred njega, može li se 
dovoljno ubrzati, kolikom brzinom se može preticati i ugrožavaju li se vozila iz suprotnog smjera.  

Najprije treba razmisliti ima li uopšte svrhe započeti preticanje. Nakon toga treba utvrditi kakva je preglednost i 
vidljivost te širina kolovoza, zatim provjeriti namjeru vozača koji se kreće iza njega, a onda slijede tri najteže, 
kritične provjere. Prvom provjerom treba utvrditi namjerava li vozač ispred njega preticati, obilaziti ili skretati. 
Drugom provjerom treba utvrditi da li je slobodna saobraćajna traka za saobraćaj iz suprotnog smjera na 
dovoljnoj udaljenosti. Trećom provjerom vozač se mora uvjeriti može li nakon preticanja ponovo zauzeti 
položaj u saobraćajnoj traci kojom se kretao prije preticanja. Tek ako se utvrdi da su zadovoljeni svi uslovi 
bezbjednosti, započinje se sa preticanjem. Kada se vozač uvjerio da je preticanje bezbjedno i odlučio preticati, 
mora: 

- gledati daleko ispred i procijeniti brzinu, 

- uključiti lijevi pokazivač smjera, 

- pomaknuti se vozilom u lijevu stranu i gledati ispred, 

- provjeriti da vozilo ispred ne namjerava preticati ili skretati ulijevo, 

- prema potrebi, upozoriti vozača vozila ispred o namjeri preticanja, 

- u nižem stepenu prenosa povećati brzinu i prestrojiti se na lijevu saobraćajnu traku, 

- ubrzati vozilo i promijeniti u viši stepen prenosa kada se nađe uporedno s vozilom koje pretiče, vodeći 
računa o brzini, 

- paziti na pravilan bočni razmak i na vozila iz suprotnog smjera, 

- kada na unutrašnjem ogledalu ugleda vozilo koje pretiče, u blagom luku se mora vratiti u desnu 
saobraćajnu traku, 

- pri povratku isključiti lijevi pokazivač smjera (desni nije obavezno uključivati osim ako to uslovi 
bezbjednosti nalažu). 

Ako se u međuvremenu tokom preticanja pojavi vozilo iz suprotnog smjera ili ako se pogrešno procijeni 
potrebna dužina puta preticanja ili trenutak preticanja, treba odustati od preticanja, uključiti desni pokazivač 
smjera i vratiti se iza vozila koje se namjeravalo preticati te strpljivo čekati bezbjednu priliku. Posebno veliki 
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rizik predstavlja preticanje dugih vozila i vozila sa nadgradnjom, jer zaklanjaju pogled, ograničavaju preglednost, 
smanjen je bočni razmak, a povećava se vrijeme i put preticanja.  

Zbog toga vozač treba preticati samo ako je uvjeren da to može bezbjedno obaviti. Krajnje razuman i 
defanzivan vozač nikada neće riskirati. Neće započeti preticanje ukoliko nije siguran u povoljan ishod. Takav 
vozač je svjestan da ništa neće dobiti na vremenu vožnje, već samo stres i napetost bez potrebe. Svu složenost i 
opasnost preticanja defanzivan i prvenstveno savjestan vozač može izbjeći ako prethodno učini jednu znatno 
jednostavniju procjenu: ima li uopšte svrhe krenuti u preticanje. 

4. ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA KOJE SU POSLJEDICA PRETICANJA NA 
PODRUČJU GRADA ISTOČNO SARAJEVO  

S obzirom na nezadovoljavajuće stanje bezbjednosti saobraćaja na području Grada Istočno Sarajevo, veoma je 
bitno da se aktivnosti 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. Ovdje se, prije svega, misli na istraživanje 
uzročnika saobraćajnih nezgoda i usmjeravanje aktivnosti na način da se upravo ti faktori rizika eliminišu ili 
barem umanje. Budući da su na području Grada Istočno Sarajevo veoma česte saobraćajne nezgode čiji je 
osnovni uzročnik nepropisno i nepravilno preticanje, važno je da se analiziraju oni faktori koji upravo utiču na 
pogrešno izvođenje te radnje, te da se aktivnosti nadležnih organa preduzimaju u skladu sa rezultatima analiza.  

4.1. Stanje bezbjednosti saobraćaja na području Grada Istočno Sarajevo 

U Republici Srpskoj je za period od januara do juna 2014. godine zabilježeno ukupno 3840 saobraćajnih 
nezgoda, što je za 0,4% manje u odnosu na isti period prošle godine. U ovim saobraćajnim nezgodama poginula 
su 53 lica, 257 je teže, a 1092 lakše povrijeđeno. Ohrabrujuće je to da je broj stradalih i povrijeđenih lica, 
takođe, manji u odnosu na prethodni period, a broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom je manji za 
0,7%. S obzirom da se u ovom radu akcenat stavlja na radnju preticanja kao uzrok saobraćajnih nezgoda, u 
ukupnom broju saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile na putevima Republike Srpske, 87 (2,3%) njih je bilo 
posljedica nepropisnog preticanja, što nije zanemarljiv podatak. Inače, nepropisno preticanje se nalazi na 
šestom mjestu po vrstama uzročnika saobraćajnih nezgoda. Kada je u pitanju stanje bezbjednosti saobraćaja za 
područje Grada Istočno Sarajevo, odnosno područje koje pokriva CJB Istočno Sarajevo, u tabeli 1. su prikazani 
statistički podaci o broju i strukturi saobraćajnih nezgoda za period od januara do juna 2014. godine.  

Tabela 1. Broj i struktura saobraćajnih nezgoda 

Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima 5 

Broj saobraćajnih nezgoda sa teže povrijeđenim licima 31 

Broj saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima 44 

Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom 369 

Ukupno saobraćajnih nezgoda 449 

Broj poginulih lica 5 

Broj teže povrijeđenih lica 37 

Broj lakše povrijeđenih lica 81 

Ukupno stradalih lica 123 

Na području Istočnog Sarajeva koje pokriva Policijska stanica Istočno Sarajevo (IV) za period od januara do 
oktobra 2014. godine (ukupno 9 mjeseci) dogodila se 181 saobraćajna nezgoda, od čega je za 6 njih direktan 
uzrok bilo nepropisno i nepravilno preticanje. U tabeli 2. prikazan je broj i struktura saobraćajnih nezgoda po 
greškama učesnika, gdje je upravo učesnik odgovoran za nezgodu. 

Tabela 2.Broj saobraćajnih nezgoda po greškama učesnika u saobraćaju 

Greške učesnika ∑SN SNm.š. SNl.p. SNt.p. SNp.l. ∑NL Ns.l. Nl.p Nt.p. Np.l. 

Prvenstvo prolaza 24 19 4 1 0 26 8 7 1 0 

Odstojanje 43 42 0 0 1 55 2 0 1 1 

Mimoilaženje 6 4 1 1 0 6 3 2 1 0 

Strana kretanja 12 12 0 0 0 14 0 0 0 0 

Radnje vozilom u 29 27 2 0 0 34 2 2 0 0 
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saobraćaju 

Preticanje 6 4 1 1 0 8 3 2 1 0 

Neprilagođena brzina 19 32 10 7 0 52 24 17 7 0 

Obilaženje 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Ostalo 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 

Skretanje 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 

Nepropisna brzina 
kretanja 

2 
2 0 0 0 

3 0 0 0 0 

UKUPNO 181 151 18 11 1 208 43 30 12 1 

 

4.2 Analiza faktora rizika koji se mogu eliminisati primjenom načela defanzivne vožnje  

Kada je u pitanju izvođenje radnje preticanja, potrebno je istovremeno voditi računa o više elemenata, te na 
osnovu lične procjene donijeti ispravnu odluku. Tu je, prije svega, potrebno voditi računa o: 

- brzini kretanja, kako svoga vozila, tako i vozila koje se pretiče; 

- rastojanju i odstojanju od vozila koje se pretiče (uzimajući u obzir bezbjednosni razmak prije, za vrijeme i 
po završetku preticanja); 

- raspoloživom prostoru potrebnom za preticanje, uzimajući u obzir brzinu kretanja vozila koje vidno 
dolazi u susret ili predviđajući mogućnost njegovog nailaska; 

- tehničkim i eksploatacionim karakteristikama svoga vozila; 

- svojim psihofizičkim mogućnostima, s obzirom na starost, vozačko iskustvo i trenutno stanje organizma. 

Sve prethodno navedeno je ujedno i jedan od načina rezonovanja i postupanja u skladu sa načelima defanzivne 
vožnje koja podrazumijeva držanje na odstojanju od opasnosti. Da bi se bolje shvatila suština i značaj 
defanzivne vožnje, kroz konkretan primjer saobraćajne nezgode biće ukratko opisano na koji način se ta 
saobraćajna nezgoda mogla izbjeći da su vozači bili savjesni i da su se pridržavali defanzivnog stila vožnje.  

Naime, u saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila u Ulici vojvode Radomira Putnika, opština Istočno Novo 
Sarajevo, u aprilu 2014. godine, dva lica su povrijeđena, od kojih jedno sa teškim tjelesnim povredama. 
Saobraćajna nezgoda je nastala kao posljedica preticanja koje je započeo vozač vozila VW Golf II, pretičući 
drugo vozilo VW Golf II, pri čemu se sudario sa vozilom VW Polo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. Usljed 
sudara, vozilo se odbilo i udarilo u vozilo koje je preticano. Pri tome je vozač koji je započeo preticanje zadobio 
teške tjelesne povrede, ostali lakše tjelesne povrede, a na vozilima je nastala znatna materijalna šteta. Osnovni 
podaci o saobraćajnoj nezgodi koji su definisani nakon uviđaja, prikazani su u tabeli 3. 

Tabela 3.Podaci o saobraćajnoj nezgodi 

Kategorija podatka Podaci 

Naziv i vrsta saobraćajnice; Regionalni put kroz naselje 

Širina profila; 6,4 m 

Preglednost saobraćajnice; Dobra 

Vrsta i stanje kolovoza; Fini asfaltni zastor, bez vidljivih oštećenja, mokar 

Vremenske prilike; Noć (0135 h), oblačno, poslije kiše 

Stanje saobraćajne signalizacije Vidljiva horizontalna i vertikalna signalizacija 

Učesnici u saobraćajnoj nezgodi 
VW Golf II kojim je upravljalo lice starosti 23 godine (0,96 g/kg alkohola u krvi) 
VW Golf II kojim je upravljalo lice starosti 26 godina (0,68 g/kg alkohola u krvi) 

VW Polo kojim je upravljalo lice starosti 24 godine 

 

Kako se može zaključiti iz prethodno navedenog, osnovni faktori rizika u ovoj saobraćajnoj nezgodi su bili: 

- vremenski uslovi (noć, slaba vidljivost); 

- stanje kolovoznog zastora (mokar asfalt); 

- psihofizičko stanje učesnika; 

- vozačko iskustvo učesnika; 

- alkoholiziranost učesnika; 

- tehnička ispravnost vozila. 

Kada su u pitanju vremenski uslovi koji su vladali u vrijeme nastanka saobraćajne nezgode, učesnici u 
saobraćajnoj nezgodi su, shodno načelima defanzivne vožnje bili obavezni prilagoditi način upravljanja vozilom, 
prije svega u pogledu brzine kretanja. Činjenica je da uz manju brzinu vozač ima veće mogućnosti da reaguje 
pravovremeno na bilo kakvu opasnost te da donese odluku šta je za njega u toj situaciji najbolje učiniti. 
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S obzirom da je kolovozni zastor bio mokar zbog kiše koja je prethodno padala, prilagođavanje brzine kretanja i 
u ovom slučaju išlo bi u korist učesnicima u saobraćajnoj nezgodi. Vozači su trebali biti svjesni da se mogućnost 
pravovremenog zaustavljanja vozila znatno smanjuje na mokrom kolovozu usljed niskog koeficijenta prianjanja 
gaznog sloja pneumatika za asfalt, a posebno pri kretanju velikim brzinama. Takođe, ovdje se ističe i pitanje 
upravljivosti vozila na mokrom kolovozu. Još ukoliko se tome doda i vozačko (ne)iskustvo te mogućnost 
rješavanja rizičnih situacija, jasno se vidi značaj defanzivnih stavova vozača. Ukoliko vozači precjenjuju svoje 
vještine i idu van granica svojih vozačkih sposobnosti, to može biti jedan od značajnih faktora rizika, a koji se 
može eliminisati usvajanjem načela defanzivne vožnje. 

Ukoliko se razmatra psihofizičko stanje učesnika saobraćajne nezgode, ono se može povezati sa vozačkim 
iskustvom, kao i sa prisustvom alkohola u krvi. Poznato je da su mlađi i neiskusni vozači skloni rizičnom 
ponašanju te namjernom ili nesvjesnom kršenju propisa. Kada se još uzmu u obzir njihovo vozačko znanje i 
vještine, te sposobnost procjenje opasnosti i ispravnog reagovanja na istu, rizik od nastanka saobraćajne 
nezgode je još veći. Znajući prethodno rečeno, defanzivan vozač nikada ne bi išao van granica svojih 
mogućnosti i testirao svoje sposobnosti. Takođe, da su vozači, koji su neposredno prije početka upravljanja 
vozilom konzumirali alkohol, razmislili o svojim postupcima i odustali od vožnje u alkoholisanom stanju, ta vrsta 
rizika od nastanka saobraćajne nezgode bi bila eliminisana.  Dalje, da je vozač kod koga je utvrđena veća 
količina alkohola jednostavno odustao od radnje preticanja, do saobraćajne nezgode najvjerovatnije ne bi ni 
došlo. 

Iako je nakon uviđaja i analize saobraćajne nezgode konstatovano da na vozilima nije bilo tehničkih 
neispravnosti i nedostataka, mora se uzeti u obzir starost vozila (posebno vozila VW Golf II koji su stari skoro 20 
godina). Zastarjelost aktivnih i pasivnih elemenata bezbjednosti na takvim vozilima ne obezbjeđuje 
pravovremeni odziv u svim situacijama, niti kvalitetnu zaštitu i ublažavanje posljedica. Razuman i defanzivan 
vozač bi se ponašao u skladu sa mogućnostima i eksploatacionim karakteristikama vozila. 

5. ZAKLJUČAK 

Saobraćajne nezgode se rijetko događaju kao posljedica jednog elementa, odnosno uzroka. One su najčešće 
isprepletene kombinacijom i dejstvom 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. Međutim, ukoliko se kompleksno posmatra problem 
bezbjednosti saobraćaja, dolazi se do zaključka da je čovjek upravo onaj najbitniji faktor koji svojim stavovima, 
ponašanjem, načinom razmišljanja, sposobnostima te vozačkim umijećem i tehnikom utiče na širinu i dubinu 
problema bezbjednosti saobraćaja. Poseban problem predstavlja to što vozači često precjenjuju svoje vozačke 
sposobnosti i zauzimaju stavove koji odstupaju od stavova i načela defanzivne i bezbjedne vožnje. Prema ovim 
načelima, dobar vozač je onaj koji vlada osnovnim tehnikama vožnje i pravilima ponašanja u saobraćajnim 
situacijama koje ne zavise samo od njega, već i od stanja na kolovozu, ostalih učesnika u saobraćaju i 
vremenskih prilika. Takođe, defanzivan i savjestan vozač mora konstantno da prati šta se događa i predviđa šta 
se može dogoditi, vodeći pri tome računa o svojim, i o reakcijama drugih učesnika u saobraćaju. Posjedovanje 
ovih osobina i poštovanje načela defanzivne vožnje posebno dolazi do izražaja pri izvođenju određenih radnji 
vozilom koje zahtijevaju znatno veću koncentraciju, vještine i sposobnosti rasuđivanja i procjene. Jedna takva 
radnja je preticanje koja se smatra jednom od najopasnijih radnji, jer se za njeno izvođenje koristi saobraćajna 
traka za kretanje vozila iz suprotnog smjera. Ovaj rad je imao za cilj da pokaže na koji način poštovanje načela 
defanzivne vožnje utiče na bezbjednije izvođenje radnje preticanja, odnosno uopšte donošenja odluke o 
izvođenju te radnje. S obzirom da je preticanje jedan od čestih uzroka saobraćajnih nezgoda, posebno onih sa 
težim posljedicama, kroz ovaj rad je na konkretnom primjeru saobraćajne nezgode, koja je samo jedna od 
mnogih u statistici Grada Istočno Sarajevo nastalih upravo zbog preticanja, pokazano koji se sve faktori rizika 
mogu izbjeći prilikom izvođenja ove radnje uz primjenu načela defanzivne vožnje. Samim tim, ukazano je i na 
značaj edukacije sadašnjih i budućih vozača u pogledu njegovanja defanzivnog stila vožnje. 
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MJESTO I ULOGA VOZAČA POČETNIKA U SAOBRAĆAJU 

THE ROLE OF YOUNG DRIVERS IN TRAFFIC 

Jelica Rastoka1 

Rezime: Mladi ljudi danas postaju vozači u sve nižoj starosnoj dobi. Iako je donja granica za pristupanje vozačkim ispitima 
18 godina, nije rijedak slučaj da se ulicama kao vozači motornih vozila, kreću čak i maloljetnici. Stranice Crne hronike su 
prepune vijesti o dvadesetogodišnjacima, kao glavnim učesnicima u saobraćajnim nesrećama. Pored droge i alkohola, čini se 
da prekoračenje brzine postaje jedan od sve češćih poroka mladih ljudi. Predmet proučavanja rada biće upravo ta kategorija 
vozača, uzrasta do 25 godina i njihovo ponašanje u saobraćaju. Pored toga komentarisaće se kazne i sankcije propisane za 
kritičnu kategoriju, te će se iznijeti nekoliko prijedloga kao mjera rješavanja pomenutog problema. Jedan od osvrta takođe 
će biti prednosti i nedostaci oznake "P" koja je u Republici Srpskoj propisana kao obavezna za lica sa vozačkim iskustvom do 
dvije godine. Ciljevi rada su skretanje pažnje na nužnost posebnog tretmana pomenute kritične kategorije vozača imajući u 
vidu statistiku koja pokazuje da su glavni uzročnici i  učesnici u saobraćajnim nesrećama i prekršajima upravo pripadnici te 
skupine. 

Ključne riječi: vozač početnik; oznaka „P“; saobraćajna nesreća; saobraćajni prekršaj; 

1. UVOD 

Opšte je poznato da je jedan od trendova koji su prisutni u Bosni i Hercegovini, pa i Republici Srpskoj, sve veća 
amerikanizacija. Najprije smo počeli sa amerikanizacijom po pitanju kulture i umjetnosti, zatim smo svoj jezik 
počeli zamjenjivati „engleskim“, da bismo na kraju počeli preuzimati sve njihove životne navike. Čak smo 
(relativno nedavno) „doveli“ i McDonald's u Banju Luku. Međutim, nijedan od tih trendova, ma koliko bio 
štetan po pitanju očuvanja kulture i običaja, ne ugrožava naše živote. Za razliku od njih, trend sve mlađih vozača 
donio nam je velike probleme. Oponašajući mlade Amerikance, koji sa 16 godina stiču pravo polaganja 
vozačkog ispita, omladina RS daje sebi fiktivno pravo upravljanja svim motornim vozilima u sve nižoj starosnoj 
dobi. Posljedica toga su sve brojniji saobraćajni prekršaji, saobraćajne nesreće i žrtve istih. Sjećate li se uopšte 
da li je prošla jedna sedmica da niste u sredstvima infomisanja pronašli vijest o teškoj saobraćajnoj nesreći koju 
su izazvala lica uzrasta od oko 20 godina? 

Postoje razne statističke analize o saobraćajnim prekršajima i nesrećama, koje daju niz raznih pokazatelja od 
broja registrovanih vozila, broja saobraćajnih nesreća, žrtava nesreća itd. Ali rijetke  su analize učesnika u 
saobraćaju po starosnoj strukturi. Naime, lične karakteristike učesnika u saobraćaju su za većinu statističkih 
analiza irelevantne, a sami oni se posmatraju samo kao brojke. Značaj analize na osnovu starosnoj dobi leži u 
tome što bi se na taj način mogla identifikovati „kritična kategorija“ vozača. 

Cilj ovog rada jeste najprije skretanje pažnje na nužnost posebnog tretmana vozača početnika u saobraćaju, te 
definisanje njihove uloge i mjesta u saobraćaju. Metodologija izrade rada bazirana je na provedenoj anketi, 
analizi sredstava informisanja, te razgovora sa ciljnom grupom. 

2. MJESTO I ULOGA VOZAČA POČETNIKA U SAOBRAĆAJU 

Kao što je već pomenuto, mladi vozači čine posebnu, kritičnu, kategoriju učesnika u saobraćaju zbog svog 
specifičnog ponašanja. Kada se govori o kritičnim kategorijama vozača, to su svakako na prvom mjesu oni koji 
upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola i opojnih sredstava, što je samo po sebi jasno. Ono što isprva ne 
djeluje toliko izraženo jeste činjenica da neiskustvo i nemar imaju iste stravične posljedice kao alkohol i opojna 
sredstva. Odnosno nekad čak i veće jer vozači „pod dejstvom mladosti“ često bivaju i pod dejstvom drugih 
alkoholnih i narkotičkih sredstava što kulminira katastrofalnim posljedicama. 

                                                           
1 Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, jelica.rastoka@gmail.com 
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2.1. Mjesto vozača početnika u saobraćaju 

Ako bismo mjesto vozača početnika u saobraćaju objasnili odgovorom na pitanje gdje se oni nalaze, to bi moglo 
biti nešto od sljedećeg: u brzoj kolovoznoj traci, u pogrešnoj kolovoznoj traci, u prolazu kroz crveno svjetlo na 
semaforu, u evidenciji o saobraćajnim prekšajima, u Crnoj hronici i sl. 

Naravno, postoji veliki broj mladih vozača koji se ponašaju u potpunosti primjereno i dostojanstveno u 
saobraćaju, ali manjina nemarnih i nesavjesnih vozača donosi ogromne štete, a upravo su oni predmet 
posmatranja u ovom radu, ne toliko zbog svoje brojnosti koliko zbog veličine svog negativnog uticaja. 

Ako bi postojala matematička funkcija kojom bi se izračunavala vještina upravljanja vozilima u zavisnosti od 
starosne dobi, taj grafik bi potencijalno izgledao ovako: 

 

Grafik 1. Vještina upravljanja motornim vozilima 

Grafik simbolički prikazuje kako lica na početku svoje vozačke karijere imaju vještinu upravljanja motornim 
vozilima na niskom nivou, koja vremenom, kako oni stiču veće iskustvo, raste, potom doseže maksimum, da bi 
nakon toga opadala kako se starosna dob približavala sedamdesetim godinama. Za vozače uzrasta 65 godina i 
više, zakon nalaže češće ljekarske kontrole za svrhe produženja vozačke dozvole, što znači da su nadležni svjesni 
opadanja vozačkih sposobnosti kod starijih vozača. Postavlja se pitanje na koji način je regulisana niska 
sposobnost upravljanja vozilom kod vozača početnika. 

Pretpostavimo da postoji obavezna polugodišnja kontrola za vozače sa do tri godine vozačkog iskustva. 
Kontrola bi podrazumijevala pregled „ponašanja vozača“, odnosno prekontrolisalo bi se koliko je saobraćajnih 
prekršaja vozač napravio u proteklom periodu. Prekršaji bi bili rangirani, a za njih bi bile predviđene oštre 
sankcije. Kriterijumi bi bili dosta strožiji u odnosu na regularne vozače, tako da bi npr. jedna kazna za 
prekoračenje brzine značila oduzimanje vozačke dozvole na pola godine ili ponovno upućivanje kandidata na 
polaganje vozačkog ispita.  

Znamo da se ljudi iz našeg podneblja rijetko pridržavaju pravila zbog morala i lične savjesti. Oni to ako čine, čine 
iz straha od sankcija. Iz tog razloga, postojanjem strožijih pravila, postojao bi veći „strah“ od kazne, tako da bi 
se mladi vozači ponašali odgovornije. 

2.2. Uloga vozača početnika u saobraćaju 

Ako bismo sada postavili pitanje koja je trenutna uloga vozača početnika u saobraćaju, odgovori bi mogli 
varirati između sljedećih: prekoračenje brzine, nepropisno parkiranje, izazivanje saobraćajnih nesreća itd. 
Sadašnja njihova uloga otprilike liči na ulogu akcijog junaka u nekom filmu tipa „Brzi i žestoki“. 

Kako bi se uloga vozača početnika htjela promijeniti u ulogu vozača uzora, najzahvalnije bi bilo uvođenje 
dodatnih ograničenja i sankcija. Npr. moglo bi se postaviti ograničenje za lica sa vozačkim iskustvom do dvije 
godine, takvo da je dozvoljena brzina kretanja do 90% od redovno propisane. To bi značilo da se na putevima sa 
ograničenjem brzine kretanja od 50km/h vozači početnici mogli kretati maksimalnom brzinom od 45km/h. 
Sporija brzina kretanja smanjila bi opasnosti u slučaju nesreća, a čak i oni koji bi prekršili ograničenje 
postavljeno za svoju kategoriju, ne bi nužno prekršili opšte ograničenje, te bi izazvali manju opasnost za ostale 
učesnike. 
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2.3. Oznaka vozača početnika 

Trenutni zakon Republike Srpske nalaže korištenje oznake „P“ za vozače početnike u saobraćaju. Svrha oznake 
je uglavnom da se ostalim učesnicima u saobraćaju skrene pažnja na vozače početnike kako bi imali više 
tolerancije. Dakle, pretpostavka je bila da će ostali vozači imati više tolerancije prema početnicima, te imati u 
vidu ponakad neophodno veće rastojanje vozila i sl. Međutim, oznaka „P“ ima ujedno ima i određene 
nedostatke. Većina ostalih vozača nema toleranciju prema početnicima te primećivanjem oznake „P“ 
podrazumijevaju da je vozač  vozač početnik ujedno i nevješt vozač, te ga redovno, često bespotrebno pretiču, 
daju mu upozoravajuće zvučne znakove sirenom, gube strpljenje itd, što umije izazvati pravu pometnju u 
saobraćaju. Stanovište autora je da oznaka „P“ ima podjednako prednosti i nedostataka. Pretpostavka prilikom 
njenog uvođenja bila je tolerancija ostalih vozača. Zapravo, oni vozači koji su tolerantniji prema označenim 
početnicima, su inače tolerantni i savjesni u svakom slučaju, bilo da je u pitanju početnik ili ne. Sa druge strane 
oni koji su netolerantni prema ostalima, prema početnicima su dodatno netolerantni, gube svako strpljenje i 
žele da im daju do znanja da su kao početnici „nesposobni“ i sl, tako da svojim impulsivnim reakcijama kao što 
su bespotrebno preticanje, sviranje i sl. samo izazivaju dodatnu pometnju u saobraćaju. 

3. STUDIJA SLUČAJA 

S obzirom da zvanične statističke publikacije Republike Srpske ne prikazuju podatke o saobraćaju, razvrstane u 
zavisnosti od starosne dobi lica učesnika u saobraćaju koje bi potvrdile prethodno navedeno, kako bi opravdao 
svoja stanovišta, autor je sproveo anketu o ponašanju vozača početnika u saobraćaju. Ispitano je 100 lica sa 
legalnim vozačkim iskustvom do dvije godine. U nastavku će se prikazati pitanja i odgovori ispitanika. 

  

  

27%

73%

Pitanje 1: Da li koristite oznaku „P“?

DA

NE

Pitanje 2: Da li ste ikako 
upravljali motornim vozilom 

prije polaganja vozačkog ipita?

DA

NE

38%

62%

Pitanje 3: Da li se prilikom 
vožnje pridržavate ograničenja 

brzine kretanja?

DA

NE

96%

4%

Pitanje 4: Da li se uvijek 
pridržavate saobraćajnih znakova?

DA

NE
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98%

2%

Pitanje 5: Da li ste ikada napravili 
saobraćajni prekršaj?

DA

NE

0%

100%

Pitanje 6: Da li ste bili kažnjeni za 
svaki saobraćajni prekršaj koji ste 

napravili?

DA

NE

91%

9%

Pitanje 7: Da li ste ikada bili učesnik 
saobraćajne nesreće?

DA

NE

11%

89%

Pitanje 8: Da li ste ikada 
učestvovali kao vozač u 
saobraćajnoj nesreći?

DA

NE

42%

58%

Pitanje 9: Da li poznajete ijednog 
vozača početnika koji je izazvao 

težu saobraćajnu nesreću?

DA

NE

43%

57%

Pitanje 10: Da li ste ikada nakon 
konzumiranja alkohola, upravljali 

motornim vozilom?

DA

NE
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4. ZAKLJUČAK 

Mladi vozači u velikoj mjeri krše saobraćajne propise, za šta nerijetko uopšte ne bivaju kažnjeni. Polaganjem 
vozačkog ispita mladi vozači stiču znanje, ali ipak pred njima ostaje period za sticanje prakse u vožnji 
automobilom.. Njihovo neprimjereno ponašanje je do sada prouzrokovalo ogromne materijalne štete i ljudske 
žrtve. Praksa je pokazala da se edukacijom vozačima može u određenoj mjeri povećati svijest o značaju i 
pridržavanju saobraćajnih propisa, dok je evidentno da ljudi najviše reaguju na kazne i sankcije. Veliki broj 
vozača nakon što jedanput bude kažnjen za određen prekršaj, isti više ne ponavlja. To su razlozi stavova i 
prijedloga koje je autor iznio u radu. Takođe je bitno naglasiti da je od velikog značaja uticanje na roditelje 
vozača početnika, jer oni su ti koji im u većini slučajeva omoguće samo učešće u saobraćaju, a koji im u velikom 
broju slučajeva pružaju negativan primjer. 
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100

0

Pitanje 11: Da li su Vaši rodizelji 
ikada prekršili neki od 
saobraćajnih propisa?

DA

NE

84%

16%

Pitanje 12: Da li biste se više 
pridržavali saobraćajnih propisa, 

ako bi kazne bile strožije?

DA

NE
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PREVENCIJA ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U SAOBRAĆAJU 

DRUG ABUSE PREVENTION IN TRAFFIC 

Lejla Šaćirović 1 

SAŽETAK 

Rezime: Pod mjerama prevencije podrazumijevaju se mjere i aktivnosti državnih i drugih institucija i organa u cilju 
sprječavanja negativnih društvenih pojava, kao i zabranjenih posljedica koje iz tih pojava proizilaze. Takođe, one obuhvataju 
i stvaranje povoljnih uslova da do takvih pojava i posljedica ne dođe prvenstveno iznalaženjem načina da se eliminiše uzrok 
koji dovodi do neželjene pojave. Osnovni faktori koji određuju bezbjednost saobraćaja jesu čovjek, vozilo i put, stoga i mjere 
preventivnog djelovanja moraju biti usmjerene na njih. Jedan od uzroka koji dovodi do stvaranja negativne društvene 
pojave u vidu ugrožavanja javnog prometa jeste i sve češća upotreba opojnih droga. Riječ je o problemu s kojim se 
savremeno društvo svakodnevno bori, a koji dovodi do porasta  kako općeg kriminaliteta tako i saobraćajnog kriminaliteta. 
Osnovno pitanje koje se postavlja u ovom radu jeste: kako suzbiti broj učesnika u saobraćaju koji upravljaju motornim 
vozilom pod dejstvom opojnih droga i koji na taj način čine potencijalnu opasnost po zaštičena dobra?  Autorica će u radu 
iznijeti teorijske stavove o prevenciji saobraćajnog kriminaliteta sa aspekta kriminalne profilakse, uticaj opojnih droga na 
psihomotorne sposobnosti vozača sa medicinskog aspekta,  te na osnovu istih nastojati iznijeti prijedloge najefikasnijih i 
najadekvatnijih mjera za suzbijanje saobraćajnog traumatizma izazvanog omamljenošću, odnosno upotrebom opojnih droga 
u saobraćaju. U okviru istraživanja, služeći se metodama statističke analize dokumenata nadležnih institucija i metodom 
ankete izvršiti će se ispitivanje učesnika u saobraćaju - aktivnih vozača, a rezultati će pokazati koje mjere oni smatraju 
najefikasnijim i na čijem jačanju je potrebno kontinuirano raditi. Stoga će se u radu najviše pažnje posvetiti teorijskoj obradi 
istih. 

Ključne riječi:  prevencija, preventivne mjere, saobraćaj, kriminalitet, opojne droge, psihotropne supstance 

1. UVOD 

Droga, psihoaktivne tvari i opojna sredstva prirodne su ili hemijski sintetizirane tvari koje djeluju na centralni 
nervni sistem i uzrokuju različita tjelesna ili psihoaktivna djelovanja kao što su halucinacije, pospanost, 
promjene raspoloženja itd. Pojedina sredstva ovisnosti su legalna (alkohol, sedativi, lijekovi), dok drugu skupinu 
čine tzv. droge – nelegalna sredstva koja imaju jači negativan uticaj na psihomotorne sposobnosti organizma, 
pa shodno tome i na sigurno upravljanje motornim vozilom pod dejstvom istih.Vozači pod uticajem opojnih 
droga imaju različite poremećaje razine svijesti, opažanja, ponašanja, te ostalih psihofizičkih funkcija ili reakcija, 
te stoga ne reagiraju u skladu sa naučenim vozačkim vještinama i posjeduju reakcije neprimjerene za datu 
situaciju, a što može dovesti do izazivanja saobraćajne nesreće sa fatalnim posljedicama.  

Unatoč tome što je alkohol još uvijek prvi nagativni element - uzročnik koji dovodi u opasnost život učesnika u 
prometu, općim porastom zloupotrebe droga u svim sferama života, sve je više i vozača koji na ceste izlaze pod 
uticajem iste. Teško je reči šta je pogubnije za sigurnu vožnju alkohol ili droga, ali neupitna je činjenica da je 
najpogubnija kombinacija ovih tvari, a što se najčešće i sreće u praksi. Ovom problemu potrebno je pristupiti sa 
šireg stanovišta, obzirom da je najefikasniji način suzbijanja istog, suzbijanje same upotrebe opojnih droga, a ne 
samo prevencija upravljanja motornim vozilom pod dejstvom opojnih droga. Dakle, potrebno je ojačati svijest 
pripadnika društvene zajednice o negativnom dejstvu opojnih droga koje izazivaju ovisnost i svakodnevno 
odnose ljudske živote, te na taj način šire djelovati nego u slučaju da se samo razvije svijest o štetnom 
djelovanju droge na sigurnu vožnju vlastitim vozilom ili upotrebu alternativnih vidova prevoza nakon 
konzumiranja opojnih droga. 

                                                           
1 MA (uža specijalnost krivično pravo), dipl. pravnik, doktorant Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (uža naučna oblast 

krivično pravo), viši asistent na predmetima Krivično pravo I, Krivično pravo II, Penologija i Osnovi kriminalistike na 
Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku 
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2. PREVENCIJA SAOBRAĆAJNOG KRIMINALITETA 

Prevencija kriminaliteta obuhvata sve mjere kojima se smanjuje ili na drugi način pridonosi kvanititativnom i 
kvalitativnom smanjenju kriminaliteta i osjećaja nesigurnosti kod građana, bilo kroz direktno odvraćanje od 
kriminalnih aktivnosti, ili kroz politiku i intervencije osmišljene u cilju smanjenja potencijala za kriminal i uzroke 

kriminaliteta. 1  

Prevencija kriminaliteta predstavlja sprječavanje vršenja krivičnih djela i drugih devijantnih ponašanja, te 
angažovanje svih subjektivnih društvenih faktora na preduzimanju čitavog sistema mjera i radnji u cilju 
otklanjanja kako posrednih, tako i neposrednih, objektivnih i subjektivnih faktora, tj. uslova i uzroka 
kriminalnog, odnosno prestupničkog ponašanja pojedinaca ili društvenih grupa.  

Saobraćajni delikti su posebni oblici kriminalnog ponašanja koji predstavljaju noviji vid kriminaliteta i usko su 
povezani sa urbanizacijom i razvojem saobraćaja. Ovaj vid kriminaliteta uslovljava mnoge negativne društvene 
posljedice, a naročito značajne su veliki gubitci ljudskih života, uništavanje materijalnih dobara, te proizvodnja 
radno nesposobnog stanovništva sa utvrđenim trajnim invaliditetom.  

Svi osnovni elementi sistema prevencije koji se susreću u drugim društvenim oblastima, susreću se i na 
području saobraćaja. Osnovne faktore bezbjednosti saobraćaja čine vozilo, put i čovjek, pa je stoga i određene 
preventivne mjere neophodno usmjeriti ka ovim faktorima. 

Prevencija saobraćajnih delikata može se izvršiti na dva načina:  

- putem mjera koje neposredno utiču na bezbjednost javnog saobraćaja  

- preko mjera koje utiču na čoveka kao savjesnog učesnika u saobraćaju 

Mjere koje neposredno utiču na bezbjednost javnog saobraćaja predstavljaju materijalno uređivanje kretanja 
vozila kao fizičke pojave, dok su mjere koje utiču na čoveka društveno regulisane jer imaju karakter društvene 
pojave. Da bi se postiglo zadovoljavajuće stanje u javnom saobraćaju neophodno je da se eventualni nedostaci 

u okviru jednih mjera nadomjeste drugim mjerama.2  

Važno je istači da je široka je lepeza preventivnih mjera kojima se može djelovati ante delictum kako bi sprječili 
nastanak neželjene posljedice, ali su takođe veoma bitne i preventivne mjere koje se provode post delictum, 
odnosno u vidu represivnih mjera, kako bi se u društvu ojačala svijest važnosti i negativnoj težini posljedice koju 
su ova djela već proizvela. Osnovni preduvjeti koje treba implementirati da bi se moglo upravljati sigurnošću 
saobraćaja, između ostalog, su:  

- sveobuhvatan, stabilan sistem organizacije društva, uz opći nivo angažovanja društvene zajednice (šira 
društvena osnova, odnosno uključivanje većeg broja institucija),  

- poboljšanje strukture mjera društvene intervencije kroz preuzimanje većeg broja, prije svega, 
preventivnih mjera,  

- dati odgovarajuće mjesto sigurnosti saobraćaja među općepriznatim potrebama društva,  

- definisanje ciljeva i strateških aktivnosti kojima će se ti ciljevi ostvariti na podlozi izučenih pojavnih 
oblika i uzroka saobraćajnih nezgoda,  

- programirani pad smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, što podrazumijeva postojanje kvalitetnih, 
stručno utemeljenih, osmišljenih, konkretnih, ekonomski opravdanih, praktično provodljivih programa i 
planova sigurnosti saobraćaja,  

- pouzdan informacioni sistem, sa podacima koji su stručno eleborirani i dostupni velikom broju 
institucija,  

- sistematska primjena stručno verifikovane politike, prakse i racionalno korištenje resursa sigurnosti 
saobraćaja,  

- postojanje državnog tijela za sigurnost saobraćaja, kao koordinacionih tijela za sigurnost saobraćaja na 
svim nivoima administrativnog organizovanja,  

- ozbiljne i osposobljene naučne institucije koje se na multidisciplinaran način bave izučavanjem problema 
sigurnosti saobraćaja i primjenom odgovarajućih mjera,  

                                                           
1 Evropska mreža za prevenciju kriminala – EUCPN, 2001.godina 
2Grupa autora, 1991.god., Prevencija krivičnih djela ugrožavanja javnog prometa uslijed omamljenosti, Književni 

krug i Pravni fakultet Zagreb, Zagreb 
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- definisanje jasne uloge institucija u sistemu sigurnosti saobraćaja, posebno odnos između organa uprave 
i drugih institucija,  

- definisanje odgovornosti institucija za stanje u ovoj oblasti,  

- stalno praćenje, preispitivanje i unapređenje rada institucija,  

- stalno praćenje i vrednovanje uloge, učinka, efekata, dometa i granica svake mjere društvene 
intervencije koja se preduzima,  

- jačanje ustavnosti i zakonitosti, funkcionisanje pravne države i razvoj društvenih odnosa.  

Najracionalniji korak radi osposobljavanja društvenih struktura da uspješno mogu upravljati sigurnošću 
saobraćaja u ovom momentu je donošenje akcionih programa sigurnosti saobraćaja na nivou Bosne i 
Hercegovine, pomoću kojih bi se konkretno definisala i realizovala strategija sigurnosti u ovoj oblasti.  

Akcioni programi sigurnosti saobraćaja u kome bi se definisali ciljevi, strateške aktivnosti za realizaciju tih 
ciljeva, određeni prioriteti po principu relevantnosti i ugradili ostali potrebni instrumenti, predstavljali bi, pored 
ostalog, i neku vrstu scenarija za preduzimanje, prije svega, mjera i aktivnosti koje ne zahtijevaju velika ulaganja 
društvenih aktivnosti. Svojim sadržajima i ciljevima programi i planovi sigurnosti saobraćaja trebaju biti 
društveno poželjni, kvalitetni, stručno utemeljeni, osmišljeni, konkretni, ekonomski opravdani kao i praktično 

provodivi.1 

3. DROGA I SAOBRAĆAJNI KRIMINALITET 

„Ovisnički kriminalitet je vrsta prestupništva i patologija kriminalnih pojava određena uzročnom vezom sa 
drogom i uslovljena pojavom narkomanije. Naime, gdje god postoji zloupotreba droge, tamo je i neki od vidova 
prestupničkog ponašanja. U tom smislu, možemo razlikovati kriminalitet osoba pod neposrednim uticajem 
droge, koji nije u vezi sa nabavkom i distribucijom droge (npr.saobraćajni kriminallitet) i kriminalitet koji je 
neposredno usmjeren na nabavku droge, u šta spadaju sva krivična djela čijim se izvršenjem neposredno želi 

doći u posjed narkotika.“2  

Uzroci i razlozi pojavnosti konzumiranja opojnih droga su različiti i imaju socijalnu podlogu, te ih treba 
razumijevati sa stajališta širokih socijalnih pitanja. U opojna sredstva ovisnosti ubrajamo: psihostimulanse, 
narkotike i opijate, halucinogene droge, depresore, te kanabis i pripravke. Ovisnici su osobe koje povremeno ili 
trajno uzimaju sredstva ovisnosti, a ovisnost o opojnim drogama obuhvata psihološku, psihičku ili tjelesnu 
ovisnost koja nastaje međusobnim djelovanjem organizma i neke psihoaktivne tvari.  

Ovisnici –vozači ne reagiraju u skladu sa naučenim vještinama, imaju reakcije neprimjerene za datu situaciju, 
nekritični su prema svom stanju, nemaju adekvatno kritičko prosuđivanje za uključivanje u promet, imaju lošije 
psihofizičke karakteristike, poremećena im je koordinacija i vrijeme reagiranja, pogrešno procijenjuju 
udaljenost, imaju poremećenu percepciju vida i sluha, nemaju dobru orijentaciju u prostoru i vremenu, a sve to 
zajedno povećava rizik vožnje.  

Neke halulinogene droge poput exstasy-ja i sintetičke droge poput kokaina izazivaju bezrazložnu agresiju i 
dovode vozača u stanje hiperaktivnosti, te imaju porazne učinke u prometu. Europski centar za nadzor droga i 
ovisnost o drogama (EMCDDA) je upozorio na podatak prema kojem je na cestama u zemljama EU sve više 
vozača koji koriste droge ili lijekove uz čije se uzimanje ne preporučuje vožnja, te su pozvali Europsku uniju da 
reagira. 

Najčešće korištena droga je marihuana, koju koristi od 7-25%3 adolescenata, a procenat se mijenja u zavisnosti 

od uzrasta, sredine u kojoj žive, pola (procenat se povećava sa uzrastom, veći je u urbanim sredinama i u većim 
gradovima, te među muškom populacijom). U porastu je i korištenje sintetskih droga, naročito među 
srednjoškolskom omladinom. Prosječna dob prvog uzimanja je 15 godina, prvog injektiranja droga je 21 godina 
(18 godina u dobnoj skupini od 18-24), a prvog odlaska na liječenje između 22-25 godina. Pravilo je da ovisnik 
uzima više supstanci istovremeno, uobičajeno počinje sa alkoholom i marihuanom, te brzo prelazi na opijatska 
sredstva. Opijatski tip ovisnosti najprisutniji je među ovisnicima i čini oko 90% populacije koja dođe na liječenje.  

                                                           
1 Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja 2008-2013.godina, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 

januar 2008.god. 
2 Korač H.,Ivanović, A.R., Begović, A., 2010.god., Prevencija kriminaliteta, Megraf, Beograd 
3 UNICEF, 2002 god.,, Brza procjena i odgovor na HIV/AIDS među posebno osjetljivim mladim ljudima u  
Jugoistočnoj Evropi, Rapid Assessment and Response, Bukurešt 
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Unatoč tome što je alkohol još uvijek prvi negativni element koji dovodi u opasnost živote sudionika u prometu 
na svim cestama EU-a, trebalo bi obratiti pozornost i na činjenicu da je sve više vozača koji voze uz upotrebu 

droga i nekih lijekova uz čije se uzimanje vožnja ne preporučuje.1 S obzirom na opći porast upotrebe droga od 

kraja devedesetih ne čudi što je sve više vozača koji na ceste izlaze pod uticajem opojnih droga. Nasumično 
provedena analiza pokazuje da je 2% vozača podvrgnutih testiranju uzorka sline vozilo pod uticajem neke vrste 
droge. Zbog ovisnikove nesposobnosti da odgovorno upravlja vozilom i mogućeg zakazivanja nadzora nad 
ovisnicima, društvo bi trebalo zauzeti jasan stav prema ovisnicima u prometu i biti dosljedno u provođenju 
sankcija, jer je sigurnost građana u suprotnom prepuštena njima samima. 

Shodno odredbama ZOOBS-a2 u BiH, vozač vozila kategorije A1, A2, A, B, B+E, F, G i AM ne smije upravljati 

vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke 
sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima. Smatrat će se da vozač u organizmu ima droga ili lijekova ako 
se njihova prisutnost utvrdi odgovarajućim sredstvima ili uređajima, liječničkim pregledom ili analizom krvi i 
urina ili analizom krvi.   

Analizom stanja može se konstatovati da je:  

-  u  BiH velika dostupnost opojnih droga  

-  sve veći procenat mladih i žena koji koriste opojne droge  

-  veliki broj saobraćajnih nesreća vezanih za upotrebu opojnih droga  

-  visoka korelacija korištenja opojnih droga sa samoubistvom, trovanjem, kriminalom  

-  i nasiljem  

- značajan broj rizičnih grupa stvoren tokom rata: trajno onesposobljene osobe,  

- raseljena lica, djeca bez roditelja, demobilizirani borci i druge rizične grupe  

- skromna finansijska sredstva koja se izdvajaju za rješavanje ovog problema u  

- domenu prevencije i edukacije, represije i tretmana.  

Postojeće aktivnosti su nedovoljne, sporadične i neusklađene, kako na lokalnom nivou tako i sa međunarodnim 
programima. Ne postoji sistemski pristup u rješavanju ovog problema u obrazovnom sistemu, a naročito u 

visokom obrazovanju.3 

U oktobru mjesecu 2010.godine i u Federaciji BiH je učinjen znatan pomak i nabavljena je adekvatna oprema za 
testiranje vozača za koje se sumnja da su vozili pod uticajem narkotika. Upotreba ove opreme sada se uspješno 
sprovodi na cestama u Federaciji BiH. 

Utvrđivanje činjenice da li se vozač koji upravlja određenim vozilom nalazi pod dejstvom opojnih droga, 
provjera, potvrđivanje date sumnje (pretpostavke) provodi se uz pomoć određenih testera koji se koriste u tu 
svrhu, a koje od 2010.godine posjeduju i kantonalna Ministarstva unutrašnjih poslova. Nasumičnim testiranjem 

pljuvačke vozača zaustavljenih u vožnji će otkriti prisutnost THC4 i metamfetamina5 poznate i pod imenom ‘ice’ 

ili ‘kristalni met’, i MDMA.6  Ovim testiranjem se neće pokazati lijekovi koji se uzimaju na recept ili lijekovi koji 

se mogu kupiti bez recepta, kao što su tablete za prehladu i gripu. Testiranjem pljuvačke će se samo otkriti THC, 
MDMA i metamfetamini. Nasumično zaustavljanje vozila i testiranje droga u pljuvački može biti provedeno u 
područjima “visokog rizika” vožnje pod utjecajem droga, uključujući i kamionske puteve i mjesta gdje se 
održavaju zabave. Početno testiranje pljuvačke traje oko pet minuta. Vozači kod kojih se pokaže pozitivan 
rezultat u prvom uzorku, morat će se podvrgnuti daljnjem testiranju i cijeli postupak može potrajati oko 30 
minuta. Svi uređaji za testiranje droga u pljuvački moraju zadovoljiti rigorozne standarde preciznosti. Prije nego 
što se može podići optužba, laboratorij mora dati potvrdu ispitivanja pljuvačke. S vozačima kojima i drugi 
uzorak bude pozitivan, policajci će obaviti razgovor u skladu s uobičajenim policijskim postupkom, a uzorak će 
biti poslan u laboratorij na analizu. Vozač će dobiti dio drugog uzorka, kojeg može sam dati na analizu da se 
neovisno ispita. Kada postupak bude završen, vozač će moći otići, ali neće mu biti dopušteno da vozi svoje 
vozilo. Neće biti pokrenuta optužnica dok ne stignu rezultati analize iz laboratorija. Vozači će biti obaviješteni u 

                                                           
1 Izvještaj Europskog centra za nadzor droga i ovisnost o drogama (EMCDDA),2012.god. 
2 Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Sl. glasnik BIH“ 6/06, 75/06, 44/07 i 84/09 i 48/10) 
3 Ministarstvo sigurnosti BiH, mart 2009.god.,Državna strategija nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja 

zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2009.-2013.godina, Sarajevo 
4 THC- aktivna komponenta kanabisa 
5 speed 
6 MDMA- ekstaza 
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roku od nekoliko tjedana je li laboratorijska analiza potvrdila prisutnost nedopuštenih droga i biti će novčano 
kažnjeni ili sudski gonjeni zbog počinjenog prekršaja. Zakonom su propisani način, sredstva i metode 
pribavljenja važnih dokaza od učesnika saobraćajnih nesreća i dokazi koji su pribavljeni protivno ovim 
odredbama, nedozvoljenim metodama i sredstvima ne mogu biti osnov sudske odluke. 

Novo istraživanje koje se pojavljuje u časopisu ''Klinička kemija'' koji je dio Američkog udruženja kliničke 

kemije1 pokazuje kako kanabis može biti detektiran u krvi svakodnevnih pušača čak i nakon mjesec dana od 

zadnjeg pušenja marihuane. Znanstveno utemeljeni podaci iz ovog istraživanja mogu pomoći u smislu 
osiguravanja manjeg broja prometnih nesreća nastalih zbog konzumiranja marihuane ili hašiša.  Uz pomoć ovog 
znanstvenog rada autori su otkrili kako se može doći do temeljitije kontrole krvi te otkriti pušača marihuane i 
nakon mjesec dana pauze od uzimanja kanabisa. Kako se kampanje za legalizaciju marihuane zaoštravaju, a 
mnoge zemlje su već legalizirale ili dekriminalizirale ovu biljku, potrebno je poboljšati kontrolu uporabe kako bi 
se smanjo rizik od saobraćajnih nesreća i općenito zaštitilo iste te konzumente od njih samih te kako bi se  
zaštitilo ostale ljude koji sudjeluju u prometu.  

4. PRIJEDLOG PREVENTIVNIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UPRAVLJANJA 
MOTORNIM VOZILOM POD DEJSTVOM OPOJNIH DROGA 

Angažovanjem svih struktura društva koji mogu dati svoj doprinos smanjenju broja saobraćajnih nesreća 
učinjenih pod dejstvom narkotika, a u okviru svojih nadležnosti, kvalitetnom edukacijom vozaća o saobraćajnim 
propisima i negativnom dejstvu narkotika po psihomotorne sposobnosti organizma, pooštravanjem krivičnih i 
prekršajnih sankcija, jačim policijskim nadzorom vozača na cestama, može se smanjiti stopa kriminaliteta u 
oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima.  

Za preventivno djelovanje neophodno je prethodno upoznavanje sa svim okolnostima, koje se nakon 
provedenog istraživanja, mogu proglasiti kriminogenim faktorima pojedinih oblika protivpravnog ponašanja. 
Svakako, bilo bi veoma nepoželjno planirati ili čak izvoditi preventivne aktivnosti bez analitičnih i na naučnim 
istraživanjima zasnovanih podataka o uslovima i uzrocima određenog oblika kriminaliteta. Iz tog razloga se ova 

istraživanja postavljaju kao jedan od najznačajnijih uslova uspješnih preventivnih aktivnosti.2 

4.1. Uloga i aktivnosti državnih institucija u sprječavanju zloupotrebe opojnih droga u 
saobraćaju 

Polaznu tačku u sprječavanju bilo kakve vrste kriminaliteta čine državni i pravosudni organi, obzirom da su oni 
donosioci i sprovoditelji zakonskih propisa. Bez adekvatnih zakonskih propisa vezanih za suzbijanje zloupotreba 
droga, kao i s druge strane bez adekvatnih zakonskih propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te adekvatnog i 
efikasnog sprovođenja istih nemoguće je očekivati da se suzbije fenomen upotrebe narkotika koji nesumnjivo 
dovodi do povećanja raznih oblika kriminaliteta, uključujući i saobraćajni kriminalitet. Naše je zakonodavstvo 
zauzelo jasan stav po pitanju narkotičkih sredstava i upravljanja motornim vozilom pod dejstvom istih, te 
isključuje postojanje bilo koje vrste ili količine narkotičkih sredstava nakon čije upotrebe je dozvoljeno 
upravljati vozilom na motorni pogon. Međutim da bi se to provelo u praksi potrebna je jaka policijska kontrola 
uz pomoć adekvatne opreme, pa stoga veliku ulogu igra i finansiranje iste od strane države (obzirom da se radi 
o veoma skupim testerima), kao i finansiranje edukacije ovlaštenih lica za pravilno i efikasno upravljanje istom. 
Obzirom da pomenuta tehnika i načini utvrđivanja korištenja opojnih droga neposredno prije upravljanja 
motornim vozilom, čine novinu u našoj policijskoj praksi, potrebno je od strane državnih organa izvršiti i 
finansiranje raznih projekata, te naučnih istraživanja koji će dati jasne rezultate o tačnosti, preciznosti i 
odstupanjima u metodama utvrđivanja konzumacije narkotika putem aparata. Osnovni preduvijet za 
poduzimanje aktivnosti jeste dobro poznavanje postojećeg stanja. Polazeći od tih osnova potrebno je izvršiti 
suštinsku reformu sektora sigurnosti saobraćaja, normativno prilagođavanje i dalji razvoj sigurnosti kroz 

                                                           
1 American Association for Clinical Chemistry 
2 Budimlić, M., 2004.god., Aktuelnost kriminoloških istraživanja u prevenciji novih formi kriminalnog ponašanja, 

Kriminalističke teme, časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, broj 3-4, Fakultet 
kriminalističkih nauka, Sarajevo, 213-226. 

 
 



III Међунардна Конференција 
„Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања Лука, 30.-31. октобар 2014. године 

 

 
372 

 

državnu strategiju i strategije koje će se realizovati putem nadležnih ministarstava koja u svojoj oblasti 
djelovanja imaju i sektor sigurnosti saobraćaja. 

4.2. Uloga kontrole od strane policijskih službenika u sprječavanju zloupotrebe opojnih 
droga u saobraćaju 

Vožnja pod uticajem narkotika predstavljala je ogroman problem za sigurnost saobraćaja, ali policija nije imala 
mogućnost dokumentovati takve slučajeve zbog nepostojanja opreme za testiranje narkotika.Utvrđivanje 
činjenice da li se vozač koji upravlja određenim motornim vozilom nalazi pod dejstvom opojnih droga, provjera, 
potvrđivanje date sumnje provodi se uz pomoć testera koje nadležna ministarstva unutrašnjih poslova u FBiH 
posjeduju od oktobra mjeseca 2010.godine. Jedna od mjera prevencije korištenja narkotika u saobraćaju jeste i 
učestala policijska kontrola na cestama. Kontrola kao preventivno sredstvo ima za cilj da ponašanje učesnika u 
saobraćaju zadrži u određenim normativno dozvoljenim okvirima. Puteve je potrebno „prekriti“ patrolama 
posebno u zonama i u vremenskim periodima visokog rizika kako bi preduzele sve što je sa aspekta saobraćaja 
potrebno, a to je ne samo otkrivanje saobraćajnih delikata već stvaranje povoljnih uslova za sprječavanje 
nastanka istih. Policijski službenici ne samo kroz mjere kontrole i nadzora, već i kroz sankcionisanje potencijalno 
opasnih učesnika u saobraćaju utiču preventivno na sigurnost saobraćaja na putevima. „Po svojoj prirodi 
pozornička i patrolna djelatnost ima preventivno-represivni karakter i spada u najmasovnije, a može se 

slobodno reči i najvažnije djelatnosti koje vrše organi unutrašnjih poslova, odnosno policija.“1Prisustvo ovakvog 

vida policijske aktivnosti može izazvati kod prestupnika nesigurnost ili kolebanje da izvrši krivično djelo. 
Međutim, može i izazvati samo nesigurnost i kolebanje da izvrši krivično djelo na području gdje se nalazi 
patrola, stoga je potrebno postaviti što više policijskih patrola kako bi sva područja bila obuhvaćena ovakvim 
aktivnostima, kao i mijenjati raspored raspoređivanja patrolne djelatnosti u odnosu na vrijeme, mjesto i 
učestalost sprovođenja kontrole. 

4.3. Uloga pravosudnih organa i sankcionisanja u sprječavanju zloupotrebe opojnih droga 
u saobraćaju 

„Prevencija predstavlja osnovnu svrhu, i opću i posebnu, krivično pravnog sankcionisanja, ali su dometi 
prevencije propisivanjem, izricanjem i izvršenjem krivičnih sankcija nužno ograničeni. Sama priroda prevencije 
međutim, 'nadilazi' krivičnopravo i u ostvarivanju svojih ciljeva samo se jednim dijelom može osloniti na 
zaštitnu funkciju krivičnog prava. Za razliku od prevencije koja predstavlja široko postavljenu, plansku, vrlo 
diferenciranu aktivnost usmjerenu na veoma različite faktore kriminalnog ponašanja, krivično pravo je po svojoj 
prirodi selektivno, zbog čega se krivičnopravnim mehanizmima, odnosno prije svega sankcionisanjem 
krivičnopravno normiranog ponašanja, može djelovati samo u ograničenoj mjeri, samo na neke učinioce i samo 
u odnosu na određene faktore kriminalnog ponašanja. To su i razlozi zbog kojih samo utemeljena i realna 
očekivanja mogu dati relevantan odgovor na pitanje koliko krivičnopravni sistem sankcionisanja doprinosi 
uspješnoj borbi protiv kriminaliteta. Uostalom, obzirom na raspoloživa saznanja o uzrocima kriminaliteta, 
odavno je poznato da se u cilju suzbijanja kriminaliteta ne može ništa posebno pametno preduzeti samo u 

pogledu prestupnika.“ 2 Kada govorimo o prevenciji koja bi osigurala koliku toliku stabilnost u društvenoj 

zajednici onda možemo reči da veliku ulogu igraju upravo represivne mjere - sankcije. Naime, pitanje je da li bi 
se društvo održalo samo na osnovu nekih moralnih, etičkih, socioloških ili vjerskih kodeksa. Sankcionisanjem 
nekog ponašanja kao društveno neprihvatljivog jača se upravo ta društvena stabilnost i djeluje preventivno. 
Zato je potrebno da sudovi i drugi pravosudni organi ulože maksimum napora u dokazivanju omamljenosti 
narkoticima, posebno kod krivičnih djela ugrožavanja javnog prometa, te izricanju što strožijih kazni u okviru 
zakonski propisanog minimuma i maksimuma. 

4.4. Edukacija i obuka vozača motornih vozila u autoškolama 

U autoškolama, prije polaganja vozačkog ispita i sticanja vozačke dozvole, potrebno je izvršiti adekvatnu 
edukaciju budućih vozača o saobraćajnih propisima. Pri tome nije važno samo informisati buduće vozače o 
saobraćajnim propisima već prvenstveno kod istih razviti navike razumnog ponašanja, smisao odgovornosti, te 
shvatanje da bezbjedno odvijanje saobraćaja ne zavisi samo od tehničkih i objektivnih uslova kao što su stanje 

                                                           
1 Op. cit. (4) 
2 Soković, S., 2007.god., Krivične sankcije i redukcija kriminaliteta – očekivanja i realni dokumenti, Revija za kriminologiju i 

krivično pravo , vol. 45, br. 2, str. 43-54. 
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na putu, vremenski uvijeti, vrste i kvaliteta vozila, već i od njih samih, odnosno i od subjektivnih uslova kao što 
je ponašanje vozača, mogućnosti njegovog percipiranja i reagiranja u datim situacijama, a što može biti znatno 
narušeno uticajem opojnih droga i drugih psihotropnih supstanci. Takođe, poboljšanje obuke vozača 
podrazumijeva stalne pripreme i usavršavanje nastavnog i instruktorskog kadra, kao i članova ispitnih komisija 
od strane pedagoških i saobraćajnih stručnjaka. 

4.5. Edukacija u najranijoj životnoj dobi o štetnosti upotrebe opojnih droga i saobraćajnoj 
kulturi 

Prema najnovijim podacima sve više mladih vozača vozi pod uticajem opojnih droga. Neki od njih ne bi ni 
trebali učestvovati u saobraćaju u svojstvu vozača zbog ne ispunjavanja kriterija starosne dobi za posjedovanje 
vozačke dozvole i ne posjedovanja iste. Međutim, sve dok ne budu „uhvaćeni“ i sankcionisani, zajedno sa 
onima koji imaju tek nekoliko mjeseci ili godina vozačkog iskustva, predstavljaju potencijalnu opasnost na 
cestama. Uzroci i razlozi pojave ovisnosti su različiti, a uglavnom je riječ o širokoj lepezi društvenih problema 
koji najčešće pogađaju mlađu populaciju zbog njihove psihičke i emotivne nezrelosti. U tom pogledu treba se 
aktivno raditi na smanjenju ponude, odnosno dostupnosti narkotičkih sredstava, ali i na kvalitetnoj edukaciji u 
najranijoj životnoj dobi, prvenstveno u školskim i drugim obrazovnim ustanovama. Nije dovoljno izvršiti samo 
uličnu redukciju preprodaje droga kako bi se umanjila dostupnost ovog zla, potrebno je doprinjeti povećanju 
stepena educiranosti o kobnim posljedicama konzumiranja nedozvoljenih supstanci. S druge strane, potrebno 
je od najranijeg životnog doba, izvšiti tzv. saobraćajno vaspitanje u društvu kako bi se razvila svijest o 
saobraćajnoj kulturi i neophodnosti poštivanja saobraćajnih propisa. Saobraćajni odgoj školske djece za sada se 
zasniva, u većini slučajeva, samo na sticanju neophodnog znanja za pravilno ponašanje u skladu sa 
saobraćajnim propisima putem odgovarajućih školskih sekcija, što nije dovoljno za potpunu pripremu djece za 
uvjete koji vladaju u saobraćaju, obzirom da analize pokazuju da od ukupnog broja poginulih pješaka na djecu 
otpada znatan procenat. Takođe, jedan od vidova prevencije ovakve vrste kriminaliteta, a preko kojeg se može 
uticati na šire populacije uključujući i omladinu jesu sredstva javnog informisanja (lokalne radio i TV stanice, te 
štampa). 

4.6. Uspostavljanje kvalitetne baze podataka kao ogledala realne stiuacije u društvu na 
kojim će se bazirati budući projekti i akcioni planovi 

Saobraćajni policajci susreću se sa nekoliko problema prilikom kontrole vozača za koje je očito da krše 
saobraćajne propise pod uticajem omamljujućih sredstava. Prvi problem je taj što vozača pod uticajem droge 
nije jednostavno prepoznati, a ukoliko se i prepozna teško je utvrditi o kojoj je tačno vrsti i količini droge riječ. 
Ukoliko je vozač pod uticajem nekoliko vrsta droga teško je ocijeniti koja od njih najviše pridonosi 
nesposobnosti upravljanja vozilom. Ako vozač pod uticajem opojnih droga započne preticanje pri čemu nastane 
saobraćajna nesreća jer se uslijed smanjenih psihofizičkih sposobnosti za bezbjedno upravljanje vozilom, zbog 
konzumiranja omamljujućih sredstava, odlučio na preticanje onda kada nisu ispunjeni uslovi za bezbjedno 
izvođenje ove radnje i izazove nesreću, u ovom slučaju uzrok nesreće je droga, a nepropisno preticanje je 
greška vozača koje je nastala kao posljedica ovog uzroka, iako se u zvaničnom izvještaju kao uzrok navodi 
nepropisno preticanje. Međutim, realan cilj je boriti se protiv upotrebe opojnih droga, nakon čega neće ni doći 
do greške nepropisnog preticanja jer iako je taj vozač, recimo, edukovan da ne smije nepropisno preticati, to 
svoje znanje neće primjeniti u datoj situaciji jer uticaj narkotika preovlađuje i degradira njegove sposobnosti. 
Stoga je potrebno kod svake saobraćajne nesreće utvrditi tačno uzrok koji je doveo do iste, te shodno tome 
formirati baze podataka kod nadležnih institucija, kako bi se dobila precizna i realna slika uzročnika 
saobraćajnih nesreća, pa u skladu s tim poduzele adekvatne preventivne mjere. 

5. ANALIZA ANKETNOG ISTRAŽIVANJA 

U empirijskom dijelu istraživanja instrument istraživanja bila je anketa provedena među studentima 
dodiplomskog i master studija, te asistentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku koja je za ispitanike bila 
anonimna i dobrovoljna. Istraživanje među ovakvom populacijom ispitanika nam se činilo jako zanimljivim 
obrzirom da je riječ o budućim ili već svršenim pravnicima koji bi trebali ne samo poštivati zakonske norme već i 
iste dobro poznavati, te ih provoditi u praksi. 

Anketna pitanja koncipirana su na osnovu nezavisnih i zavisnih varijabli istraživanja koje su kategorisane u 
grupe pitanja: 
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- A) pitanja o sociodemografskim obilježjima i   

- B) pitanja o problemu  

Ciljana grupa unutar koje smo izvršili anketiranje jesu aktivni učesnici u saobraćaju – vozači. 

Na osnovu dobijenih rezultata kvantitativnom i kvalitativnom analizom dobili smo sliku razvijenosti saobraćajne 
kulture unutar društva, tačnije unutar ciljane populacije u društvu- aktivnih učesnika u javnom prometu 
(vozača).  Zavisno od nivoa razvijenosti saobraćajne kulture kod vozača možemo utvrditi u kojem pravcu 
usmjeriti edukaciju kao jednu od ponuđenih mjera prevencije datog problema unutar ovog istraživanja.  

Vraćajući se u prijeratni sistem obrazovanja u BiH i predmet u osnovnim školama saobraćajno vaspitanje, za koji 
je postojala literatura u obiliku slikovnica za najmlađe sa nacrtanim saobraćajnim znakovima i osnovnim 
stvarima o saobraćajnoj kulturi, postavlja se pitanje koliko naši mladi budući i sadašnji pravnici smatraju da je 
potrebno obnoviti takvu praksu? Čak 90% njih smatra da bi to bila veoma efikasna preventivna mjera u 
suzbijanju saobraćajnog kriminaliteta.  

Pored naprijed pomenute preventivne mjere ponudili smo još šest prijedloga preventivnih mjera na čijem se 
jačanju treba raditi, te istražili koje od njih naši ispitanici smatraju najefikasnijim za potencijalno dobivanje što 
boljih rezultata u suzbijanju ovog oblika kriminaliteta. 

Ispitanicima je ponuđena lepeza preventivnih mjera i data im opcija da se odluče za tri koje bi prema njihovom 
subjektivnom mišljenju bile najefiksanije za suzbijanje ovakve vrte kriminaliteta  na čijem je jačanju potrebno 
kontinuirano raditi. Ispitanici su imali mogućnost ponuditi i nove prijedloge preventivnih mjera, a što nisu 
učinili. Uglavnom su smatrali da je potrebno raditi na usavršavanju postojećih i do sad najprimjenjenijih u 
oblasti prevencije saobraćajnog kriminaliteta. Tako se najviše ispitanika izjasnilo da bi najefikasnije na 
suzbijanje upotrebe opojnih droga u saobraćaju djelovao: 

- pojačan policijski nadzor na cestama (25 %),  

- izmijene i dopune propisa iz oblasti saobraćaja i krivičnih zakona, te uvođenje strožijih kazni za „bijesne i 
omamljene“ vozače (24 %),  

- saobraćajno vaspitanje djece, omladine i odraslih (20 %), dok su se za mjere 

- izmijene u sistemu polaganja vozačkih ispita u autoškolama i  

- pojačan kvalitetniji tehnički pregled vozila odlučilo njih po 11 %, 9 % smatra da pojačana medijska pažnja 
usmjerena na naglašavanje ovakvih problema može bitno doprinjeti prevenciji istog.  

- Ono što je zanimljivo jeste da kontinuiran naučni rad u iznalaženju novih mjera nije kao opciju izabrao 
niti jedan ispitanik, a što je poražavajuća činjenica. 

Izvjesno je da naučno-istraživački rad ima veoma važno mjesto u kontekstu opće politike bezbjednosti 
drumskog saobraćaja. Rezultati istraživanja u oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja čine jednu objektivnu 
osnovu za kreiranje i realizaciju politike bezbjednosti. Objavljivanje podataka i statističko praćenje o broju 
saobraćajnih nesreća i drugim pojavama, od značaja su za bezbjednost saobraćaja u funkciji saobraćajne 
prevencije. Za sada najpotpuniji izvor podataka o stanju bezbjednosti saobraćaja je statističko praćenje 
saobraćajnih nesreća koje se prati i obrađuje od strane stručnih službi organa unutrašnjih poslova. Ovi podaci 
uglavnom se prikupljaju i obrađuju pomoću SN obrazaca. 

S druge strane, postoji opravdana i ozbiljna primjedba na postojeću metodologiju prikupljanja podataka, počev 
od stručnosti lica koja obavljaju uviđaje kod saobraćajnih nesreća, pa do sveobuhvatnosti i sređivanja podataka 
u postojećim SN upitnicima. Međutim, koliko su statistički podaci dragocijeni i predstavljajuju osnovu za 
projektovanje preventivnih i represivnih mjera, toliko uočeni nedostaci mogu istraživanje i konkretne aktivnosti 
da usmjere ka pogrešnom putu, te je s tim u vezi neophodno dograđivanje sistema prikupljanja i evidentiranja 
ovih podataka kompleksnijim metodama. Istovremeno neophodno je otkloniti nedostatke koji upućuju na to da 
se i postojeći prikupljeni podaci ne koriste u dovoljnoj mjeri za planiranje i organizovanje sistema prevencije u 
saobraćaju, što je nedopustivo. 

6. ZAKLJUČAK 

Bezbjednost saobraćaja predstavlja vjerovatnoću i mogućnost izvršenja saobraćajnih aktivnosti bez negativnih 
posljedica po život i zdravlje svih učesnika u saobraćaju kao i štete po materijalna dobra. Da bi se to ostvarilo i 
doprinjelo blagostanju društva, te umanjila stopa kriminaliteta ove vrste, potreban je kontinuiran rad svih 
pripadnika društvene zajednice na suzbijanju uzroka koji mogu narušiti bezbjednost saobraćaja.  
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Jedan takav uzrok koji svakodnevno odnosi ljudske živote jeste konzumiranje opojnih droga, a kad se dovede u 
korelaciju sa upravljanjem motornim vozilom, u tom slučaju mnogostruko je povećana šansa da to isto vozilo 
postane sredstvo izvršenja krivičnog djela u kojem može doći i do gubitka neprocijenjive vrijednosti – ljudskog 
života. Zato je potrebno uložiti maksimum sredstava, mogućnosti, rada i volje na iznalaženju načina da se ukloni 
ili bar suzbije postojeći uzrok unutar društva.  

Narkotička sredstva mogu bitno uticati na psihofizičko stanje ljudi konzumenata koji upravljaju motornim 
vozilom neposredno nakon uzimanja (za vrijeme djelovanja). U takvom psihofizičkom stanju vozači su 
nesposobni za bezbjedno upravljanje vozilom što može dovesti do saobraćajne nesreće i ugrožavanja ljudi i 
imovine. Međutim samo konzumiranje lijekova ili droga kao uzroka saobraćajnih nesreća često ostane 
neotkriveno ili neevidentirano iz mnogih razloga subjektivne i objektivne prirode. 

Često se ta konzumacija ne može primjetiti od strane ovlaštene službene osobe ili tužioca za vrijeme vršenja 
uviđaja, a i naše zdravstvene ustanove u većini slučajeva nemaju adekvatne aparate za otkrivanje i ispitivanje 
da li je učinilac pod uticajem narkotika. Nepobitna je činjenica da narkotici mnogo više utiču na psihofizičko 
stanje vozača i više ugrožavaju saobraćaj od vožnje pod uticajem alkohola koja također nije nimalo bezazlena.  

Široka je lepeza mjera kojima se može preventivno djelovati, a navedene mjere predstavljaju već postojeće 
mjere koje je potrebno što adekvatnije i efikasnije sprovoditi kako bi ostvarile željeni učinak.  

Potrebno je prvenstveno postaviti strateške, operativne i dodatne aktivnosti koje će imati jasno definisane 
programe, obim i kvalitet preciziranih ciljeva, jasno definisane nosioce, definisane načine izvršenja, te 
kvalitetno praćenje i vrednovanje istih.  

Mjere za rješavanje uzročnika nastanka ovog vida kriminaliteta trebaju biti usmjerene na izvore opasnosti u 
srazmjeri sa jačinom opasnosti koju pojedini izvori emituju i njihove korelacije sa drugim izvorima uzročnicima 
saobraćajnih nesreća.  

Takođe, u toku provođenja preventivnih aktivnosti u segmentu sigurnosti saobraćaja treba da se osigura 
saradnja, koordinacija i razmjena informacija svih učesnika u provođenju tih aktivnosti. 
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његовог трајања АМС РС својим клијентима пружа услуге бесплатног превоза возила 
и путника у случају саобраћајне незгоде на подручју БиХ, Србије, Хрватске и Црне 
Горе, бесплатног превоза возила у случају квара на удаљености до 25 километара од 
Центра СПУ АМС РС, превоза возила у случају квара или саобраћајне незгоде уз 
попуст од 20%, бесплатна помоћ на путу у случају квара на територији Републике 
Српске, бесплатне услуге у радионицама Центара СПИ АМС РС. 

 
Посебну пажњу АМС РС посвећује намлађим учесницима у саобраћају. Кроз 
школско-образовно такмичење "Дјеца у саобраћају", које траје пуних 13 година, 
прошло је више од шест хиљада ученика основних школа из Републике Српске. На 
посебно прилагођеном покретном полигону за обуку дјеце у саобраћају више 
хиљада малишана сваке године прође основну обуку за безбједно учешће у 
саобраћају. 
 

Сигуран пут и безбједну вожњу жели вам, 

АУТО-МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 



 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА  
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

 
 

ПОЗИВАМО ВАС НА  
 

IV МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ 
  

„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У 
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“ 

 
 
 

БАЊА ЛУКА, ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ 
 
 

 
www.absrs.org  

 
 

 
 

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!!! 
 

http://www.absrs.org/




 
 
 

 
 

  

Саобраћајни ризик према пондерисаним СН (2014) за полицијске 
станице 

Саобраћајни ризик према пондерисаним СН (2013) за полицијске  
станице 

  

Саобраћајни ризик према пондерисаним посљедицама СН (2014) за 
полицијске станице 

Саобраћајни ризик према пондерисаним посљедицама СН (2013) за 
полицијске станице 

 

 

СПБН СПБП 

до 40 Врло низак   до 10 врло низак   

од  40 до 80 низак   од 10 до 20 низак   

од 80 до 120 средњи   од 20 до 30 средњи   

од 120 до 160 висок   од 30 до 40 висок   

преко 160 врло висок   преко 40 врло висок   

Класе ризика за Полицијске станице 
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