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1. УВОД
Последњих деценија двадесетог века проблеми безбедности саобраћаја су порасли
великом брзином у целом свету. После успешних покушаја стратешког управљања
безбедношћу саобраћаја у најразвијенијим земљама у другој половини прошлог века,
Уједињене нације су донеле серију резолуција о глобалном проблему страдања у
саобраћају (почев од 2004. године) у којима указују на значај проблема безбедности
саобраћаја, потребу јачања институција у безбедности саобраћаја, доношења и
спровођења стратегија безбедности саобраћаја на свим нивоима. Међународна
организација за превентиву, Светска здравствена организација, Европска унија и друге
организације су такође донеле документе у виду међународних стратегија безбедности
саобраћаја, односно стратешке документе који су утицали на смањење страдања у
саобраћају, а који могу послужити као оквир за националне, регионалне и локалне
стратегије и стратешке планове у безбедности саобраћаја.
Последњих 40 година најразвијеније земље успешно управљају безбедношћу
саобраћаја, тако да омогућавају неометан развој друштва и саобраћаја, уз непрекидно
смањење броја саобраћајних незгода и настрадалих лица. У истом периоду је значајно
порастао број незгода и број настрадалих лица у земљама са малим и средњим бруто
националним дохотком.
Данас у саобраћајним незгодама на путевима, у свету смртно страда око 1,24 милиона
људи годишње, а око 50 милиона бива повређено. У саобраћајним незгодама највише
гину сиромашни и млади. Највећи број саобраћајних незгода са погинулим се дешава у
неразвијеним афричким земљама. Посебно је изражена смртност деце у неразвијеним и
земљама у развоју. У најразвијенијим земљама има око 52% свих регистрованих
возила, а само 6% све погинуле деце смртно страда у овим земљама. Док најразвијеније
земље успешно смањују број незгода и број настрадалих лица, у неразвијеним земљама
овај број и даље расте.
Израда Стратегије безбедности саобраћаја представља комплексан процес који
обухвата детаљну анализу и сагледавање постојећег стања безбедности саобраћаја,
усаглашавање и дефинисање параметара жељеног стања (кроз визије, дугорочне и
краткорочне циљеве) и координирано планирање и спровођење оптималних
управљачких мера којима ће се постојеће стање приближавати жељеном стању
безбедности саобраћаја. Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја подразумева
постојање развијеног заштитног система у безбедности саобраћаја, активно учешће
многобројних субјеката, сарадњу и усаглашено деловање. Ово су веома амбициозне,
али неопходне претпоставке које у Краљеву нису обезбеђене у потпуности. Успех у
реализацији ове стратегије ће зависити од квалитета садржаја, од одмерености циљева,
избора и планирања оптималних мера, од активности надлежних субјеката у
различитим областима и посвећености директно задужених за успех у реализацији
Стратегије, а посебно од политичке и полицијске подршке.
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Управљање у безбедности саобраћаја обухвата три процеса:
1. Праћење постојећег стања,
2. Дефинисање жељеног стања,
3. Примена мера којима се постојеће стање приближава жељеном стању
Праћење постојећег стања подразумева низ поступака везаних за прикупљање тачних
података, формирање и стално ажурирање базе података о саобраћају, путу, о
саобраћајним незгодама, о последицама незгода, као и о осталим важним обележјима
безбедности саобраћаја. Узимањем у обзир политичких, економских, социјалних,
културолошких и саобраћајних услова, друштво поставља циљеве, односно жељени ниво
безбедности својих грађана у саобраћају, односно прихватљив ниво угрожености у
саобраћају.
Жељено стање се достиже планским деловањем и применом добро осмишљених и стручно
пројектованих, одрживих мера како би се постојећи ниво угрожености грађана приближио
друштвено и политички прихватљивом нивоу. Као и у другим областима, припрема,
доношење и доследно спровођење стратешких докумената (политика, стратегија и
стратешки акциони планови) је најбољи начин да се обезбеди амбијент за успешно и
ефикасно политичко управљање и достизање циљева.
Стратешким документима се обезбеђује политички прихватљив, стручан и добро
усмераван утицај на најважније елементе саобраћајног система. Искуства најразвијенијих
земаља указују да су се одрживи позитивни резултати постигли тек успостављањем снажних
заштитних система и добре сарадње између појединих елемената овог система. Неопходно је
успоставити сарадњу између корисника којима саобраћај служи да остваре неке своје
потребе, оних који зарађују од саобраћаја и оних чији је задатак да се брину о саобраћају.
У сврху израде ове Стратегије безбедности саобраћаја, а у процесу прикупљања
стручне и научне грађе везане за израду стратегија у свету и код нас, прикупљена су
најсавременија светска искуства у безбедности саобраћаја, као и позитивна пракса.
Анализом ових документа се дошло до најсавременијих концепата управљања
саобраћајним системима у свету, као најбоље светске праксе. Извршено је поређење са
домаћом праксом, при чему је вршено сагледавање могућности примена најбоље
светске праксе на нашим просторима, а посебно на простору града Краљева.
Прикупљена светска искуства су била основ за стратегију безбедности саобраћаја града
Краљева, и предлог одговарајућих решења за унапређење безбедности саобраћајног
система.
У даљем току рада на предлогу ове стратегије је извршено формирање концепта базе
података о саобраћајним незгодама на територији града Краљева. Анализом доступних
података је дат преглед тренутног стања безбедности саобраћаја, као и приказ стања
безбедности саобраћаја у протеклом периоду, на основу чега су препознати одређени
периоди са повећаном угроженошћу учесника у саобраћају.
За утврђивање ставова грађана у вези питања безбедности саобраћаја и утврђивања
ставова и нивоа знања спроведена је анкета грађана у складу са међународном САРТРЕ
анкетом (испитивање ставова и знања грађана, возача четвороточкаша, возача
двоточкаша и пешака). Обрадом прикупљених података је омогућено сагледавање
нивоа знања и ставова учесника саобраћајног система, а што је допринело уочавању
проблема и квалитетнијем дефинисању мера и смерница за побољшање нивоа
безбедности саобраћаја.
2

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

1 – УВОД

Извршена је анализа најважнијих докумената везаних за функционисање саобраћајног
система града Краљева, достављених од стране Наручиоца и дат је осврт на значај ових
докумената за безбедност саобраћаја на територији града Краљева. Такође је
анализиран и систем управљања безбедношћу саобраћаја у граду Краљеву, као и
надлежности и одговорности важних организација и појединаца. Прегледом до сада
спроведених студија и пројеката везаних за саобраћајни систем је анализиран њихов
утицај на стање безбедности саобраћаја и значај за формирање стратегије безбедности
саобраћаја на територији града Краљева.
У процесу припреме и прикупљања података за израду предлога стратегије града
Краљева организована су три форума - семинара, на којима је вршено презентовање
најважнијих система и концепата безбедности саобраћаја и усаглашавани ставови о
проблемима безбедности саобраћаја у Краљеву. У оквиру првог семинара приказан је
значај и проблем безбедности саобраћаја, као глобални проблем, затим промоција
деценије безбедности саобраћаја и преглед и анализа тренутног стања у безбедности
саобраћаја на територији града Краљева и Републике Србије. На другом семинару је дат
приказ и анализа фактора безбедности саобраћаја, са посебним освртом на возило као
фактор безбедности саобраћаја. На трећем семинару је обрађиван фактор пут као
фактор безбедности саобраћаја као и приказ утицаја пута на безбедност саобраћаја.
Посебно је извршено приказивање савремених метода за унапређење безбедности пута.
У оквиру одржаних семинара је вршено стручно оспособљавање присутних, међу
којима су били и чланови савета за безбедност саобраћаја о значају безбедности
саобраћаја, као и евалуација знања и јавна дискусија са присутнима. На овим
дискусијама су анализирани поједини проблеми града Краљева, као и свеобухватно
анализирање капацитета за могућност унапређења безбедности саобраћаја у Краљеву.
У оквиру спроведених семинара извршен је и обилазак важних институција града
Краљева, везаних за функционисање безбедности саобраћаја. У оквиру семинара је
извршена посета и радни састанак са представницама градске власти града Краљева и
представника МУП-а, са којима су обављени разговори о најважнијим проблемима
града Краљева, са њиховог аспекта. Спроведени састанци су у знатној мери утицали на
препознавање важних проблема града Краљева, који су у знатној мери утицали на
формирање стратегије града Краљева.
У циљу свеобухватног сагледавања потенцијалних проблема безбедности саобраћаја у
Краљеву, извршено је и теренско истраживање са посебним акцентом на обилазак пет
улазно-излазних праваца из Краљева са околним насељима и централне зоне Краљева, а
у циљу детаљне, дубинске анализе стања саобраћајног система.
Свеобухватно сагледавајући спроведена истраживања и анализе у овом документу је
дат комплетан извештај конципиран у осам поглавља: литерарни преглед, анализа
важних градских докумената и одлука, анализа саобраћајних незгода, анализа
саобраћајних незгода са учешћем пешака, анализа индикатора перформанси
безбедности саобраћаја, анализа употребе сигурносних појасева, анкетно истраживање,
анализа података прикупљених теренских истраживањем и SWOT анализа.
Саставни део овог пројекта представљају и два прилога: предлог Стратегије
безбедности саобраћаја за град Краљево и Акциони планови са смерницама за
стратешко управљање безбедношћу саобраћаја у граду Краљеву.
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2. ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ О УПРАВЉАЊУ И
СТРАТЕГИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Развијене земље света су још седамдесетих година прошлог века примениле системски
приступ управљања безбедношћу саобраћаја, са акцентом на унапређивању
безбедности рањивих учесника у саобраћају. Како би циљ Србије требало да буде
достизање нивоа безбедности саобраћаја земаља које предњаче у овој области
(Холандија, Шведска, Велика Британија…), потребно је детаљно изучити доступну
релевантну литературу и усвојити напредне приступе и ефикасна решења. На овај
могуће је избећи непотребне трошкове (избором мера које су се у пракси показале као
ефикасне), уз напомену да локални услови у Србији морају бити узети у обзир. Наиме,
специфичност саобраћајних услова у Србији може утицати да неке мере које су у
пракси других земаља биле ефикасне, нису примењиве у ''домаћим'' околностима. С
обзиром на то, веома је значајна улога локалних власти, које најбоље познају конкретно
стање на терену на територији своје надлежности и могу дати кључне смернице при
избору најефикаснијих контрамера.
2.1. ЛИТЕРАРНИ ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ НАУЧНЕ ГРАЂЕ И
ПРАКТИЧНИХ ИСКУСТАВА У УПРАВЉАЊУ БЕЗБЕДНОШЋУ
САОБРАЋАЈА
Литерарни преглед најзначајнијих међународних докумената у периоду од последњих
15 година обухватио је различите групе докумената, почев од литературе на
међународном нивоу, до прегледа стратешких докумената о безбедности саобраћаја у
градовима. Представљени су најзначајнији подаци везани за глобалне и националне
трендове настрадалих у саобраћајним незгодама, као и најважнији узроци настанка
саобраћајних незгода (вожња у алкохолисаном стању, непоштовање ограничења
брзине, неадекватна инфраструктура…). Поред тога, издвојени су и начини решавања
проблема настанка саобраћајних незгода и последица саобраћајних незгода, као што је
повећање ефикасности при спровођењу медицинских интервенција, едукација о
безбедности саобраћаја кроз школовање, изградња ''опраштајућих путева'' и сл.
У представљеној литератури изразито је наглашен значај системског приступа, односно
координираног деловања утицајних субјеката (надлежно министарство, полиција,
медицинске установе, грађанство, судство…), као најважнијег елемента за успешну
реализацију циљева стратегије безбедности саобраћаја.
2.1.1 Релевантна научна грађа
''Bottom-up'' и ''top-down'' приступ при дефинисању стратегије безбедности
саобраћаја – студија примера: Град Београд
(Vujanić, M., Lipovac, K., Jovanović, D., Pešić D., Antić, B (2013): ''BOTTOM-UP'' AND ''TOP-DOWN''
APPROACH FOR DEFINING ROAD SAFETY STRATEGY- CASE STUDY: CITY OF BELGRADE, IJTTE Vol.
3(2), pp. 185-203, ISSN 2217-544X (print), ISSN 2217-5652 (online), DOI 10.7708/2217-544X)
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2 – ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ О УПРАВЉАЊУ И СТРАТЕГИЈАМА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

У раду је на примеру стратешког документа за град Београд приказан концепт за
дефинисање стратегије и кључних области стратегије безбедности саобраћаја, који
користи “top-down” и “bottom-up” приступ протока информација. Специфичност
креирања стратегије је то што се град Београд састоји од 10 урбаних и 7 руралних
општина, па је било неопходно наћи модел стратешког документа који би обухватио
све проблеме како на градском нивоу, тако и у свих 17 општина. Модел представљен
овим радом предвиђа креирање једног тзв. кровног стратешког документа и 17
акционих планова за сваку од општина, а кровни документ се добија тзв. ''overlap''
(преклапањем) 17 акционих планова.
Имајући у виду комплексност саобраћаја и безбедности саобраћаја, стратешко
планирање се данас суочава са великим изазовима, а први међу њима је проналажење
одговарајућег метода за дефинисање структуре и садржаја стратешких докумената из
области безбедности саобраћаја. Осим тога, од посебног значаја код доношења
стратешких докумената је да у процес формирања, доношења, спровођења, реализације,
праћења ефеката итд, мора бити укључен и ''увучен'' велики број утицајних субјеката,
али и најшира јавност. На тај начин се подиже свест о значају проблема у безбедности
саобраћаја и осигурава спровођење мера и акција, предвиђених стратешким
документима.

УЛАЗ - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

МЕЂУИЗЛАЗ - УОЧЕНИ
ПРОБЛЕМИ

ИЗЛАЗ - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

АНАЛИЗА НАЈБОЉЕ СВЕТСКЕ
ПРАКСЕ

ИНВЕНТАР ПРОБЛЕМА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
ДЕЛОВАЊА

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ

АНАЛИЗА СТАВОВА ГРАЂАНА

ПЛАНОВИ АКТИВНОСТИ

ИНТЕРВЈУ STAKEHOLDERS-а

ДРУГИ НАЧИНИ
ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА

Слика бр. 2.1 – Алгоритам процеса формирања стратегије безбедности саобраћаја

Први корак при изради стратегије представља дефинисање постојећег стања, а прву
фазу првог представља истраживање и детаљна анализа најбоље светске праксе.
Потребно је анализирати већ постојеће начине решавања уочених проблема, на какав
начин делују примењене мере, односно какви су остварени резултати и ефекти. Наиме,
уколико постоји сличан проблем, који је већ неко решавао, могуће је да ће директна
примена решења дати резултате и у другим условима и околностима, или ће пак
предложена мера претрпети одређене модификације, или ће се из неког разлога,
објективног или субјективног, применити сасвим нова мера за решавање уоченог
проблема.
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У наредном кораку анализе постојећег стања спроводи се анализа ставова грађана у
циљу утврђивања, односно дефинисања тзв. субјективних ризика у саобраћају.
Субјективни ризици у саобраћају су скоро на истом нивоу важности као и објективни
по питању деловања. Због тога је важно уочити и јасно дефинисати субјективне ризике,
јер се отклањањем субјективних ризика такође утиче на унапређење безбедности
саобраћаја.
За потребе израде Стратегије безбедности саобраћаја града Београда, 2011-2015 у
свакој од 17 општина спроведена је анонимна телефонска анкета на узорку по 120
испитаника, тј. укупно у Београду 2.040 анкетираних испитаника. Анкета је садржала
35 питања, а грађани су, између осталог, анкетирани у погледу: дефинисања критичних
елемената везаних за вожњу, бициклизам и пешачење, потенцијалних опасних места, у
погледу небезбедног понашања. Резултати анализа анкета су такође узети у обзир код
дефинисања инвентара проблема безбедности саобраћаја, који је, са друге стране, био
основ за дефинисање кључних области деловања стратегије.
У оквиру реализације процеса израде стратешког документа у свакој од општина је
дефинисана тзв. радна група, коју су сачињавали најмање три члана и то представник
саобраћајне полиције и представници општинске управе задужени за послове
саобраћаја.
Радна група је имала задатак да припреми инвентар проблема безбедности саобраћаја
имајући у виду: искуства општинске власти – захтеви грађана у погледу безбедности
саобраћаја, искуства превозника, искуства предшколских установа, искуства
здравствених установа, искуства школа, искуства аутошкола итд. Такође, радна група је
спровела и SWOT (Strenght (Снага) - Weakness (Слабост) - Opportunity (Прилика) - Treat
(Претња)) анализу саобраћајног система сваке општине.
Табела бр. 2.1 – Пример SWOT анализе за једну од општина
S
W
 Постојање законске подршке
 Недостатак надлежности из области послова
саобраћаја на локалном нивоу
 Политичка подршка – основано тело за
безбедност саобраћаја
 Недостатак катастра саобраћајне сигнализације
 Стручна оспособљеност тима
 Недовољно развијена саобраћајна
инфраструктура
 Спремност локалне самоуправе за реализацију
акционог плана
 Неприлагођена инфраструктура различитим
потребама (лица са посебним потребама, деца,
...)
 Контрола приступа на саобраћајницама високог
ранга
 Независност тела која се баве саобраћајем и
безбедношћу саобраћаја
O
T
 Стратегија безбедности саобраћаја
 Нестабилна политичка ситуација
 Сарадња са Секретаријатом за саобраћај
 Комплексни захтеви корисника
 Заинтересованост школа и предшколских
 Спорост у спровођењу Закона
установа за едукацију деце
 Недостатак финансијских средстава за
 Заинтересованост локалних власти
спровођење планираних акција
 Сарадња са осталим заинтересованим
 Ненаменско трошење средстава
субјектима (МУП, Превозници, Хитна помоћ,
 Спорост у решавању имовинско- правних
Ватрогасци, друга предузећа и институције)
односа
 Устаљене (континуиране) кампање о
 Спорост у добијању грађевинских дозвола
безбедности саобраћаја
 Подршка медија
 Обука /дообука представника локалних власти
 Боље коришћење Беовоза
6

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

2 – ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ О УПРАВЉАЊУ И СТРАТЕГИЈАМА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

У другом кораку се на основу претходне свеобухватне анализе постојећег стања
дефинишу проблеми у безбедности саобраћаја, односно тзв. инвентар проблема у
безбедности саобраћаја, како на општинском нивоу, тако и након тога на градском
нивоу. Након анализе постојећег стања могу се идентификовати фактори ризика и
области ризика, односно проблеми у безбедности саобраћаја. Проблеми у безбедности
саобраћаја се групишу у кључне области којима би требало да се бави стратегија
безбедности саобраћаја. Код дефинисања кључних области потребно је на првом месту
водити рачуна да број кључних области буде прихватљивих размера. Другим речима,
када се уоче проблеми безбедности саобраћаја потребно је дефинисати неколико
кључних области којима ће се стратегија бавити у основи, а никако дефинисати нпр. на
десетине кључних области.
Трећи корак подразумева давање смерница и дефинисање активности и мера за
решавање проблема у безбедности саобраћаја. Познавањем проблема на свакој
општини понаособ могуће је дефинисати акционе планове за сваку општину. Акциони
план је скуп мера и акција који се користе ради достизања пројектованог циља.
Формирањем акционих планова на нивоу општина дефинисан је правац деловања по
питању кључних области за сваку од општина. Градска стратегија ће представљати
практично ''пресек'' општинских акционих планова. Другим речима, заједнички
проблем за све општине ће бити проблем који ће се налазити у градској стратегији
безбедности саобраћаја, а посебни проблеми ће се, поред заједничких проблема,
налазити у акционим плановима општина.

план активности
активност

носилац

остали
учесници

циљни датум

процењени
трошкови

Слика бр. 2.2 – План активности

У оквиру акционих планова за сваку општину понаособ дефинисани су и планови
активности, који представљају конкретне мере и активности које треба спровести на
нивоу општине, ради остваривања циља стратегије. Планови активности се припремају
за све кључне области и сваки од планова активности садржи низ мера и акција
усмерених ка достизању циља стратегије безбедности саобраћаја града Београда.
Планови активности садрже: конкретну активност, акцију, односно меру; носиоца
активности; остале учеснике у спровођењу активности; циљни датум остваривања
активности; као и процењене трошкове за спровођење активности.
Управљање безбедношћу саобраћаја према циљевима: Критичка анализа
Норвешког приступа
(Elvik, R (2007): ROAD SAFETY MANAGEMENT BY OBJECTIVES: A CRITICAL ANALYSIS OF THE
NORWEGIAN APPROACH, Accident Analysis and Prevention Vol. 40, pp. 115-122)

Норвешка Администрација за јавне путеве развила је свеобухватан систем за
управљање безбедношћу на путевима према циљевима. У склопу Националног
транспортног плана за период 2010-2019, формулисан је широк спектар циљева у
погледу понашања учесника у саобраћају, стандарда за безбедност возила и безбедност
путева. Ови циљеви произашли су из главног циља – смањење броја погинулих и тешко
повређених учесника у саобраћају за 50%, до 2020. године.
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Овај рад описује карактеристике система и садржи његову критичку анализу, при чему
су идентификовани фактори који утичу на ефективност управљања према циљевима.
Закључак је да, иако систем управљања према циљевима у Норвешкој има велики број
позитивних карактеристика, он такође има и доста слабих тачака које би могле да
ограниче ефективност. Због тога се не може тврдити да ће главни циљ смањења
погинулих и тешко повређених за 50% заиста бити остварен. Циљ није реализован,
углавном због чињенице да норвешки политичари не подржавају идеју квантитативних
циљева безбедности на путевима. Мало је вероватно да ће сви постављени циљеви бити
реализовани до 2020, јер се неки циљеви односе на резултате који су ван надлежности
норвешких власти, а остали циљеви су сувише амбициозни.
У оквиру овог система има сувише много циљева. Да би се формирао ефективан систем
управљања безбедношћу на путевима према циљевима, неопходно је следеће: (а)
концентрација на неколико кључних циљева усмерених на факторе који имају велики
утицај на безбедност (брзина, вожња под дејством алкохола и употреба сигурносног
појаса); (б) добијање чврсте подршке државних власти, односно водећих политичара;
(в) креирање система подстицаја у оквиру којег би постизање циљева било
награђивано, а одговорна лица која не постигну циљеве била би кажњавана. Овакав
систем подстицаја је неопходан, обзиром да је за потпуну реализацију свих циљева
потребан допринос неколико владиних агенција.
Унапређење стратегије третмана црних тачака
(Duarte, A., Corben B (1998): IMPROVEMENT TO BLACK SPOT TREATMENT STRATEGY, Report No. 132,
Monash University, Accident Research Centre)

Резултати анализе различитих програма третмана црних тачака у Викторији указују на
посебну ефикасност неколико типова третмана. Од 43 типа третмана који су
обухваћени Програмом црних тачака Комисије за незгоде у транспорту (TAC),
идентификовано је пет типова третмана који нису имали жељене ефекте, јер се број
незгода или повећао или остао непромењен. Типови неефикасних третмана црних
тачака се односе на пешачке објекте, заштиту на мостовима, унапређење светла на
коловозу, третман проклизавања и подизање пречки на саобраћајним знаковима.
Постоји оквир за унапређење програма кроз ригорознију и систематску примену
процедура за идентификацију локација црних тачака. На пример, при третирању рута на
којима је однос између незгода у току дана и ноћи значајно изнад просека, за унапређење
безбедности саобраћаја, требало би применити мере унапређења осветљења.
Пешаци представљају најугроженију и најрањивију групу учесника у саобраћају, зато је јако
битно третирати локације где долази до великог броја незгода са учешћем пешака. Подизање
нивоа безбедности саобраћаја могуће је постићи инсталацијом сигнала, са могућношћу
управљања од стране пешака, уз примену осталих контрамера, као што су непрекидне
ограде, изградња разделних острва за пешаке, мерама за контролу брзине возила.
Умањење броја проклизавања возила на коловозу, постиже се додатним мерама за
смиривање брзина возила пре уласка у хоризонталне кривине, на местима где је радијус
кривине мањи од минималног радијуса за постојеће ограничење брзине. Потребно је
узети у обзир процену исплативости реконструкције коловоза, са фокусом на радијус
кривине, додатно витоперење, заливање ивица и унапређену дренажу. Већа отпорност
на проклизавање коловозне конструкције се може постићи и бољим дизајном и
употребом савременијих материјала за израду коловоза.
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Боља уочљивост табли саобраћајних знакова на стубовима, тамо где је видљивост
значајно ограничена, може се постићи допунским непрекидним или трепћућим
светлосним знаковима, при чему би стратегија одржавања требало да има висок
приоритет код овог начина третирања црних тачака.
Подаци који су коришћени у процени Програма црних тачака TAC за 1992/94 су
ажурирани и комбиновани са подацима из 1994/96. Процене смањења броја незгода су
поново прорачунате уз употребу квази-експерименталног дизајна са контролним
групама, са анализом односа вероватноће која групише сличне типове третмана. Главни
налаз студије представља чињеница да од 75 анализираних третираних локација, 34%
нису биле локације црних тачака у периоду пре, 30% су биле црне тачке које су
успешно третиране и 36% су биле црне тачке чији третман није имао жељени ефекат.

Тип третмана
Пешачки објекти
Ограде на
мостовима
Осветљење на
улицама
Отпорност на
клизање
Пречке на
стубовима
УКУПНО

Табела бр. 2.2 – Ефекти примењених третмана црних тачака
Нису црне тачке у Успешни третмани
Број локација
периоду пре
црних тачака

Третмани нису
показали успех

15

40%

27%

33%

19

74%

5%

21%

27

15%

59%

26%

7

28%

44%

28%

7

14%

14%

72%

75

34%

30%

36%

2.1.2 Практична искуства у управљању безбедношћу саобраћаја
UN - Резолуција усвојена од стране Генералне Скупштине, 64/255. Глобално
унапређење безбедности на путевима
(RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY, 64/255. IMPROVING GLOBAL ROAD SAFETY,
United Nations, General Assembly, sixty-fourth session, agenda item 46, 2010 )

Резолуције Уједињених Нација закључно са резолуцијом број 64/255, од 10. маја 2010.
године наглашавају значај за земље чланице да наставе да користе препоруке из
Извештаја о превенцији повреда у друмском саобраћају, као оквир за деловање ради
унапређења безбедности саобраћаја, посебно обраћајући пажњу на главне факторе
ризика које су у њему идентификоване, и то не коришћење сигурносних појасева, не
коришћење заштитних седишта за децу у возилима, неношење кациге, вожња под
утицајем алкохола, небезбедна брзина и недостатак одговарајуће инфраструктуре, са
посебним освртом на рањиве учеснике саобраћаја.
Резолуција Уједињених Нација 64/255 позива државе чланице да учествују у
пројектима које организује УН, на пружање помоћи земљама са средњим и нижим
националним дохотком за остваривање њихових циљева у безбедности саобраћаја,
јачање међународне сарадње узимајући у обзир потребе земаља у развоју да изграде
капацитете у безбедности саобраћаја, пружање финансијске и техничке помоћи
јачању капацитета земаља у развоју.
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WHO – Европски извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима: Ка
безбеднијим путевима и здравијем избору транспорта
(EUROPEAN STATUS REPORT ON ROAD SAFETY: TOWARDS SAFER ROADS AND HEALTHIER
TRANSPORT CHOICES. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2009)

Током 2004. године, Светска здравствена организација (WHO) и Светска банка (WB) су
заједнички објавили Светски извештај о превенцији повреда у друмском саобраћају. У
извештају су приказани показатељи тежине последица услед повреда у друмском
саобраћају и препоручен је низ акција које би државе могле да реализују. Повреде
услед саобраћајних незгода у друмском саобраћају представљају главни здравствени
проблем у европском региону WHO (53 земље учеснице) и доводе до преране смрти
око 120.000 људи сваке године. Оне су водећи узрок смрти код деце и младих одраслих
људи од 5 до 29 година. Поред погинулих, оцењује се да око 2,4 милиона људи бива
тешко повређено или примљено у болнице сваке године. Поред бола и патње којима су
изложене породице, повређени у друмском саобраћају изазивају значајне економске
губитке за друштво и до 3% укупног домаћег бруто производа у свакој земљи.
Пешаци, бициклисти и моторизовани двоточкаши представљају 39% свих погинулих у
друмским саобраћајним незгодама. Стопа смртности од повреда у друмском саобраћају
у региону износи 13,4 на 100.000 становника, што је мање од глобалне стопе од 18,8 на
100.000 становника. Међутим, у региону су и даље присутне велике неједнакости, што
показују стопе смртности (ови подаци су моделирани у неким земљама, како би се
кориговале разлике у дефиницијама и потпуности).
Стопа у земљама са малим и средњим приходима је 18,7 на 100.000 становника, два
пута већа него у земљама са великим приходима (7,9 на 100.000 становника). Нордијске
земље имају најмање стопе смртности у региону и на свету (просечно 5,7 на 100.000
становника). Насупрот томе, просечна стопа смртности у CIS земљама (заједница
независних држава или савез које чине 10 бивших СССР република) (21,8 на 100.000
становника) је скоро четири пута већа. Казахстан тренутно има највећу стопу
смртности у региону (30,6 на 100.000 становника), после чега следе остале CIS као што
је Руска Федерација (25,2 на 100.000 становника) или Киргистан (22,8 на 100000
становника). Међу земљама Европске Уније, Летонија и Литванија имају највеће стопе
смртности (22,4 и 17,9 на 100.000 становника, респективно).
Мушкарци представљају 80% погинулих међу младим одраслим особама. Ризик међу
младим одраслим особама од 20-24 година је пет пута већи у Естонији и Литванији
него у Норвешкој. Слично томе, велике стопе смртности међу младим одраслим
особама су присутне и у јужним деловима региона, у земљама као што су Хрватска,
Грчка, Црна Гора и Словенија. Руска Федерација, Украјина и Казахстан чине 23%
популације у региону, а носе 43% регионалног терета погинулих у друмском
саобраћају. Са својих 36.000 жртава, Руска Федерација има највећи број погинулих у
друмском саобраћају у региону.
Расподела рањивих учесника у саобраћају у региону битно се разликује. У EУ највећи
проценат жртава чине возачи моторизованих двоточкаша и бициклисти. У Грчкој, на
Кипру, у Италији и Француској, међу жртвама друмских саобраћајних незгода има
највише возача моторних двоточкаша, више од 1 на 4 погинуле особе. Делимични
разлог за то је већа употреба моторних двоточкаша у овим земљама, нарочито у
градским срединама, као и могућност добијања дозволе пре 18 година.
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У земљама CIS међу погинулима је највећи проценат пешака: 37% од свих погинулих
на путевима. Украјина, Таџикистан и Киргистан имају највећи удео жртава у региону
(56%, 44% и 43%, респективно). Један од разлога је чињеница да су градови у многим
CIS земљама пројектовани у време када је моторни саобраћај био веома ограничен, а на
путевима је највише било професионалних возача. Побољшање друмске
инфраструктуре, обуке возача и принуде нису успели да прате појачање
моторизованости. Потребе рањивих учесника у саобраћају још увек нису сасвим узете у
обзир. На пример, у већини земаља CIS, ограничење брзине у насељу је и даље 60 km/h.
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Дијаграм бр. 2.1 – Стопе смртности од повреда у друмском саобраћају на 100000 становника, на
подручју Европског региона Светске здравствене организације
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У циљу заштите рањивих учесника у саобраћају требало би поставити максимално
ограничење брзине у насељу до 50 km/h. Локалне власти би требало да имају
овлашћење да пооштре ограничења брзине у стамбеним областима на 30 km/h.
Неопходна је строга принуда ограничења брзине од стране полиције, при чему би
требало да буду усвојени и примењени свеобухватни закони о обавезној употреби
кацига за све возаче моторизованих двоточкаша. Поред тога, градски планери и
друмски инжењери морају координирано да спроводе унапређење инфраструктуре, као
што су пешачке зоне, мере за умиривање саобраћаја, пешачки прелази, пешачки
мостови и подземни пролази и бициклистичке стазе.
Активности у циљу побољшања институционалног оквира обухватају оснивање водеће
агенције за безбедност на путевима, која је адекватно финансирана, што се нарочито
односи на земље са малим и средњим приходима. Земље са малим и средњим
приходима би требало да имају вишесекторске стратегије безбедности на путевима које
су формално одобрене, са мерљивим циљевима, како би процес реализације могао бити
праћен на одговарајући начин.
Све земље би требало да поседују законску регулативу у вези вожње под дејством
алкохола, са границом од 0,05 g/dl или мање. Више земаља би требало да постави
посебне (оштрије) границе за младе и нове возаче, уз ефикасније спровођење принуде у
области алкохола. Обавезна употреба заштитних кацига на свим типовима моторних
двоточкаша, би требало да буде уређена законском регулативом, у свим земљама, уз
ефикасније спровођење принуде. Употреба сигурносног појаса би требало да буде обавезна
и за путнике на задњем седишту, па би у том смислу била потребна боља принуда у већини
земаља.
Већи број земаља мора усвојити законску регулативу, која регулише главне факторе
ризика за настанак саобраћајних незгода, попут брзине, вожње под дејством алкохола,
употребом сигурносног појаса, седишта за децу и кацига. Потребно је боље спровођење
принуде, а што може бити постигнуто путем непрекидних кампања и масовних
медијских кампања, ради бољег информисања јавности.
Кључне акције за побољшање регулисања безбедности на путевима подразумевају
учесталију проверу безбедности моторних двоточкаша. Више пажње би требало
посветити ревизијама безбедности саобраћаја на путевима, при чему би обавезно
осигурање возила требало бити реализовано у земљама које до сада нису увеле
обавезно осигурање возила.
Уједињено Краљевство (UK), Министарство транспорта – Савети о локалним
стратегијама безбедности на путевима
(ADVICE ABOUT LOCAL ROAD SAFETY STRATEGIES. London, Department for Transport, 2009)

Препоруке садржане у овом документу су намењене свима који су укључени у развој и
реализацију локалних стратегија безбедности на путевима (Стратегија), у циљу
подизања нивоа безбедности на путевима и смањења броја настрадалих. Представљени
материјал је базиран на публикацији Министарства за транспорт ''Безбеднији начин:
Консултације у вези стварања британских путева најбезбеднијим на свету'' (април,
2009. године). Циљ развоја Стратегија требало би да буде постизање већег локалног
смањења жртава на путевима, кроз подстицање бољег функционисања и координираног
спровођења активности локалних власти и њихових партнера, уз учешће и
информисање јавности.
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Локалне власти усмеравају развој и формирају правни основ за имплементацију
Стратегије, док остале агенције и партнерства за безбедност на путевима заузимају
централно место у реализацији активности на развоју и имплементацији. Ефективна
координација доприноса различитих локалних агенција, које употпуњују предузете
активности на националном нивоу, представља кључни део локалних стратегија. Главни
циљ Стратегије је смањење броја страдалих, нарочито погинулих и тешко повређених,
при чему циљеви стратегије морају бити усклађени са општим циљевима друштва.
Стратегије представљају интегрални део доста обухватнијих локалних транспортних
планова, који могу подразумевати сарадњу са главним послодавцима, у вези већег броја
транспортних питања, укључујући путне планове. Стратегије су такође у великом
степену повезане са питањима ширег опсега од транспорта, на пример са Планом за децу
и младе људе. За постизање најбољих резултата препоручује се комбинована примена
мера едукације, принуде и инжењеринга.
Ефективна употреба података, укључујући идентификацију циљних локација и
категорија (група) учесника у саобраћају, уз паралелно праћење и процену, пресудна је за
развој и реализацију Стратегија. Стратегија безбедности саобраћаја мора бити подржана
кроз законске основе као нпр. Закон о друмском саобраћају из 1988, а минимални период
обухваћен стратегијом безбедности саобраћаја не би требало да буде краћи од пет
година.
Кључни елементи Стратегија обухватају локалне циљеве у виду смањења броја жртава
на путевима (броја погинулих или тешко повређених, број погинуле или тешко
повређене деце), уз реализацију одрживе транспортне стратегије. Циљне групе су
дефинисане на основу анализе података добијених из Формулара STATS19, за податке
о настрадалим лицима у саобраћајним незгодама, тако да три најугроженије групе у
саобраћају представљају млади возачи и путници (17 до 24 година), мотоциклисти и
пешаци у градским срединама.
Табела бр. 2.3 – Кључне компоненте локалне стратегије безбедности саобраћаја

Кључне компоненте локалне
стратегије безбедности на путевима
Локални циљеви смањења жртава
подржавају опште циљеве друштва

Приступ базиран на анализи података

Рад у јаким партнерствима
Професионална и систематска
реализација
Финансирање и процена

Приоритетне теме

Садржај
Циљеви у складу са другим локалним стратегијама
Амбициозни циљеви базирани на доказима
(чињеницама)
Дефинисање кључних изазова (нпр., угрожене групе
учесника у саобраћају)
Приоритети у оквиру програма едукације, инжењеринга
и принуде базирани на анализи података
Кључне партнерске групе активно учествују у развоју
Стратегија има значајно место у приоритетима партнера
Заједничка примена едукације, инжењеринга и принуде
Професионалци из различитих области ангажовани на
стратегији
Информисање оперативног особља о стратегији
Јасан план, укључујући трошкове и планиране излазе
Праћење излазних резултата и процена ефективности
Фокус на локално важним кључним изазовима, у оквиру
Безбеднијег начина
Остали кључни локални приоритети и обухваћени
контексти
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Сарадња са утицајним субјектима је битан елеменат Стратегије, тако да се подстиче
формирање партнерстава између локалне друмске управе, полиције, ватрогасне и
спасилачке службе, Агенције Министарства за транспорт као и осталих релевантних
установа. Професионална и систематска реализација Стратегије подразумева
ангажовање професионалаца из различитих области, у оквиру организација у којима су
запослени. Реализацији стратегије безбедности на путевима, такође доприноси
преношење информација и подизање свести о значају кључних активности међу
особљем из других агенција. Систематски приступ при анализи извештаја о
саобраћајним незгодама, идентификација места, праваца или области на којима би
требало применити контрамере и циљна едукација о безбедности саобраћаја су од
виталне важности за ефективну реализацију стратегије.
Комбиновањем мера едукације, принуде и инжењеринга остварују се већи ефекти у
односу на суму ефеката мера из појединачних области. Дефинисање начина
финансирања и усмеравања средстава представља кључни услов за ефективан рад
партнерстава, па је у складу са тим неопходно постизање договора међу члановима
партнерстава (као што су локалне власти, полиција, ватрогасне и спасилачке службе) о
расподели финансијских средстава. Праћење реализације и ефективности дефинисаних
мера у стратегији безбедности на путевима, без обзира да ли су у питању инжењерске
или едукативне мере, требало би да представља интегралну компоненту Стратегије.
WHO – Приручник за превенцију повреда у друмском саобраћају
(ROAD TRAFFIC INJURY PREVENTION: TRAINING MANUAL. WHO, 2006)

Повреде у друмском саобраћају се, као узрок смрти у свету, налазе на једанаестом
месту, тако да, према прорачунима, имају удео од 2,1% у односу на све умрле на
свету. Даље, смрти узроковане повредама у друмском саобраћају, по прорачунима
чине 23% од укупног броја људи у свету, који су подлегли повредама. Од укупног
броја смртно страдалих у саобраћајним незгодама, у земљама са ниским или средњим
дохотком, смртно страда далеко највећи проценат људи (90%), при чему у овим
земљама живи 5098 милиона људи или 81% светске популације, која поседује око
20% возила у свету.
WHO афричког региона има највишу стопу смртности, са 28,3 смрти на 100.000
становника, а незнатно боља ситуација заступљена је у земљама ниског и средњег
дохотка источно-медитеранског региона, са 26,4 смрти на 100.000 становника.
Процењено је да у земљама WHO западно-пацифичког региона и WHO југо-источног
региона Азије, броја смртно страдалих у саобраћају износи 50% у односу на број
смртно страдалих у саобраћају на светском нивоу.
Табела бр. 2.4 – Стопа смртности услед повреда у друмском саобраћају (на 100 000 становника) у
регионима WHO, 2002.
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WHO регион

Земље са ниским
средњим дохотком

Афрички регион
Регион Америка
Регион југоисточне Азије
Европски регион
Источномедитерански регион
Западнопацифички регион

28.3
16.2
18.6
17.4
26.4
18.5

и Земље
са
дохотком
—
14.8
—
11.0
19.0
12.0
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2 – ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ О УПРАВЉАЊУ И СТРАТЕГИЈАМА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Више од 50% смртно страдалих у саобраћајним незгодама припадају старосној
категорији између 15-44 година, при чему 73% погинулих у друмском саобраћају, на
глобалном нивоу, чине мушкарци. Рањиви учесници у саобраћају (пешаци,
бициклисти и мотоциклисти) имају много веће учешће, у односу на укупан број
повређених, у земљама са ниским и средњим, него у земљама са високим дохотком.
Процењено је да трошкови саобраћајних незгода у друмском саобраћају, на светском
нивоу, износе 518 милијарди америчких долара, при чему висина трошкова незгода у
земљама ниског и средњег дохотка, износи 65 милиона америчких долара, што
превазилази количину средстава примљену као помоћ за развој. Између 1% и 1,5%
бруто националног дохотка у земљама са ниским и средњим дохотком, а 2% бруто
националног дохотка у земљама са високим дохотком, бива усмерено на санирање
последица саобраћајних незгода.
Повреде у друмском саобраћају веома оптерећују породице, јер иза сваког погинулог,
повређеног или лица са трајним последицама, постоји још пуно људи који су тиме
дубоко погођени. Много је породица осиромашило због трошкова медицинске неге,
губитка главе породице која је обезбеђивала средства за живот, или због додатних
трошкова који су били потребни за негу особа са трајним инвалидитетом. Особе које су
преживеле судар, њихове породице, пријатељи и други људи који брину често горко
пате, па су спроведене многе студије у циљу детаљнијег испитивања ових аспеката, уз
напомену да је потребно спроводити додатна истраживања у овој области.
Прекорачење ограничења брзине, односно брза вожња, представља један од кључних
фактора ризика, јер при већој брзини возила, возач има мање могућности да заустави
возило и избегне незгоду. На пример, аутомобил који је вожен брзином од 50 km/h има
пут кочења просечне дужине 13 m, док аутомобилу који је вожен брзином од 40 km/h
пут кочења износи мање од 8,5 метара. Просечно повећање брзине од 1 km/h је
повезано са повећањем ризика настанка повреда у судару за 3%.
Вожња брзином од 5 km/h изнад дозвољене границе од 65 km/h резултира у повећању
релативног ризика учешћа у саобраћајној незгоди са страдалим лицима, што се може
поредити са концентрацијом алкохола у крви од 0,05 g/dl. За путнике у возилу које се
креће брзином од 80 km/h, вероватноћа смртног страдања је 20 пута већа него при
брзини од 30 km/h. Пешаци имају 90% више шанси да преживе судар при брзини од 30
km/h или мање, али шансе за преживљавање опадају на мање од 50%, уколико је до
удара дошло при брзини од 45 km/h или више. Вероватноћа смртног страдања пешака,
при повећању брзине са 30 km/h на 50 km/h, је 8 пута већа.
Вожња под утицајем алкохола је битан фактор који утиче на вероватноћу учествовања
у саобраћајној незгоди, као и на озбиљност последица (повреда) саобраћајне незгоде.
Учесталост вожње након конзумирања алкохола варира од државе до државе, али у
свим државама представља главни фактор ризика за настанак незгода у друмском
саобраћају. У многим земљама са високим дохотком, око 20% возача који су смртно
страдали у саобраћајним незгодама, имали су већу концентрацију алкохола у крви од
максимално дозвољене. Студије у земљама са ниским дохотком су показале да је 33%
до 69% возача, који су смртно страдали у саобраћајним незгодама, имало алкохол у
крви. Ризик учешћа у саобраћајној незгоди, лица која су под утицајем алкохола, варира
у односу на године старости, тако да су тинејџери знатно угроженија категорија возача,
у односу на старије возаче. При истој концентрацији алкохола у крви, ризик од смртног
страдања у судару смањује се са повећањем година старости и искуства возача.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

15

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

Судари у друмском саобраћају нису равномерно распоређени по мрежи путева, већ
могу бити концентрисани на једној локацији, дуж неких потеза путева, или нпр.
распоређени на ширем подручју у насељу. Инжењери саобраћаја могу пуно помоћи у
смањењу учесталости и озбиљности последица судара, јер је битан начин преношења
информација и инструкција учесницима у саобраћају, путем саобраћајних знакова и
контроле саобраћаја. Фактор саобраћајног инжењеринга је важан код оних
неправилности на путу које директно доводе до судара, на местима где одређени
елементи окружења пута наводе учеснике у саобраћају на грешку, или где би
постављање уочљивијег упозорења смањило вероватноћу настанка незгоде.
При планирању, дизајнирању и одржавању мреже путева, дефинисана су следећа
четири елемента која утичу на безбедност путева:
• разматрање питања безбедности саобраћаја, при планирању нових путева,
• увођење карактеристика при пројектовању нових путева, које доприносе
безбедности саобраћаја,
• унапређење безбедности саобраћаја постојећих путева,
• спровођење мера за санацију локација са високим ризиком настанка незгода.
Стопа употребе сигурносног појаса у великој мери варира у различитим земљама, у
зависности од постојања закона о обавезној уградњи и употреби, као и од степена
принуде поштовања прописа у вези употребе сигурносног појаса. У земљама са ниским
и средњим дохотком, стопе употребе појаса су значајно мање у односу на земље са
високим дохотком. Знатно је мања стопа употребе сигурносног појаса у незгодама са
смртно страдалим лицима, у односу на услове нормалног саобраћаја. Употреба
сигурносних појасева од стране младих возача мушког пола је знатно мања у односу на
остале категорије возача, при чему млади возачи мушког пола имају много већу
вероватноћу учествовања у саобраћајној незгоди. Ефикасност сигурносног појаса
зависи од типа и озбиљности судара и од положаја путника у колима, тако да појасеви
имају највише ефекта при сударима предњег дела возила и незгодама са превртањем
возила. Правилна употреба сигурносног појаса смањује ризик од смртног страдања у
саобраћајној незгоди за око 60%.
UN - Резолуција усвојена од стране Генералне Скупштине, 60/05. Глобално
унапређење безбедности на путевима
(RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY, 60/05. IMPROVING GLOBAL ROAD SAFETY,
United Nations, General Assembly, sixtieth session, agenda item 60, 2005 )

Генерална скупштина Уједињених Нација је 01. децембра 2005. године донела
Резолуцију унапређења глобалне безбедности на путевима. Основ за доношење ове
Резолуције, између осталог, била је велика забринутост због пораста броја погинулих и
повређених у друмском саобраћају, извештај генералног секретара о глобалној кризи на
пољу безбедности на путевима и прва Глобална недеља безбедности на путевима у
организацији Светске здравствене организације.
Основе за доношење Резолуције биле су и:
• Резолуција 27.59 Светске здравствене организације из 1974. године у којој се
наводи да су друмске саобраћајне незгоде велики здравствени проблем,
• преузимање улоге координатора на пољу безбедности на путевима од стране
Светске здравствене организације,
• потреба преузимања одговорности за безбедност саобраћаја и поштовање
прописа, од стране учесника у саобраћају,
• потреба за свеобухватним приступом у решавању проблема безбедности на
путевима.
16

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

2 – ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ О УПРАВЉАЊУ И СТРАТЕГИЈАМА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Веома важан фактор у циљу побољшања ситуације у земљама у развоју представља
међународна сарадња због пораста броја погинулих и повређених на путевима у тим
земљама. Поред тога важну улогу има и позивање земаља чланица, регионалних
комисија Уједињених Нација и међународних партнера на наставак старих и
покретање нових иницијатива, поштовање Конвенције о друмском саобраћају и
Конвенције о друмским знаковима и сигнализацији, као и побољшање међународних
норми за безбедност саобраћаја кроз активности Радне групе за безбедност
саобраћаја.
Резолуцијом су одређене основне препоруке за повећање нивоа безбедности, које се
односе на даље јачање међународне сарадње у решавању глобалног проблема
безбедности на путевима, пружање финансијске, техничке и политичке подршке
регионалним комисијама Уједињених Нација, формирање водећих агенција за
безбедност на путевима на националном нивоу, прву Глобалну недељу безбедности на
путевима у организацији регионалних комисија Уједињених Нација и Светске
здравствене организације и извештај генералног секретара о оствареном напретку у
побољшању безбедности на путевима.
WHO – Светски извештај о превенцији повреда у друмском саобраћају
(WORLD REPORT ON ROAD TRAFFIC INJURY PREVENTION. WHO, 2004)

У свету, на дневном нивоу, више од 3.000 људи смртно страда у друмским
саобраћајним незгодама. Око 85% погинулих и 90% повређених са трајним
инвалидитетом годишње, налази се у земљама са ниским и средњим приходима –
што представља велики број изгубљених година живота због повреда у друмским
саобраћајним незгодама. Према прогнозама, између 2000. године и 2020. године,
број погинулих у друмском саобраћају ће бити мањи за 30% у земљама са високим
приходима, док ће у земљама са малим и средњим приходима овај број бити
значајно повећан. Без одговарајућег деловања, прогнозирано је да би до 2020.
године, повреде у друмском саобраћају, могле да се налазе на трећем месту на листи
водећих глобалних узрока болести и повреда.
Табела бр. 2.5 – Кључне компоненте локалне стратегије безбедности саобраћаја
Промена редоследа по броју изгубљених година живота за 10 водећих узрока болести
1990.
Болест или повреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Респираторне инфекције
Дијареја
Перинатална стања
Униполарна велика депресија
Исхемијска срчана обољења
Кардиоваскуларне болести
Туберкулоза
Мале богиње
Повреде у друмском саобраћају
Урођене аномалије

2020.
Болест или повреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изохемијска срчана обољења
Униполарна велика депресија
Повреде у друмском саобраћају
Кардиоваскуларне болести
Хронична дисајна обољења
Респираторне инфекције
Туберкулоза
Ратови
Дијареја
ХИВ

Процењени економски трошкови саобраћајних незгода на путевима и повреда износе
1% од укупног националног производа у земљама са малим приходима, 1,5% у земљама
са средњим приходима и 2% у земљама са великим приходима. Глобални трошкови
процењени су на око 518 милијарди америчких долара годишње.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
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Трошкови земља са ниским и средњим приходима износе 65 милијарди америчких
долара, што је више од помоћи коју добијају за развој. Повреде у друмским
саобраћајним незгодама углавном се могу спречити и предвидети, јер то представља
проблем који су створили људи, који се може рационално анализирати и решавати.
Безбедност на путевима је проблем више сектора и здравствени проблем – сви сектори,
укључујући здравство, морају се потпуно ангажовати у одговорностима, активностима
и залагању за превенцију повреда у саобраћајним незгодама.
Табела бр. 2.6 – Фактори безбедности саобраћаја

ПРЕ НЕЗГОДЕ

ЧОВЕК

ФАКТОРИ

Превенција
саобраћајних
незгода
Информације
Ставови
Погоршање
перформанси
Полицијска
принуда

ВОЗИЛА И
ОПРЕМА

Прилагођеност
путева
Осветљење
Кочење
Управљање
Регулисање брзине

ОКРУЖЕЊЕ

Пројектовање и
изглед путева
Ограничење
брзине
Објекти за пешаке

ФАЗЕ
ТОКОМ
НЕЗГОДЕ
Превенција повреда
у саобраћајним
незгодама
Употреба
заштитних система
Погоршање
перформанси
Путнички заштитни
системи
Остали
безбедносни
системи
Пројектовање у
циљу заштите у
саобраћајним
незгодама
Објекти поред
путева за заштиту у
случају
саобраћајних
незгода

ПОСЛЕ
НЕЗГОДЕ
Одржавање
живота
Пружање прве
помоћи
Расположивос
т лекара

Лак приступ
Опасност од
пожара

Могућности за
спасавање
Застоји

Одређене грешке у вожњи и понашања пешака не би требало да доводе до смрти и
тешких повреда – саобраћајни систем требало би да помаже корисницима. Рањивост
људског тела требало би да буде ограничавајући параметар у пројектовању
саобраћајног система, а централни параметар при регулисању брзине.
Повреде у друмским саобраћајним незгодама су питање друштвене једнакости –
једнака заштита свих учесника у саобраћају је неопходна, обзиром да су особе ван
возила изложене несразмерно увећаној опасности од повреда. Преношење технологија
из земаља са високим у земље са ниским приходима мора бити прилагођено локалним
условима, на бази истраживања локалних потреба.
Пешаци, бициклисти и мотоциклисти су најрањивији учесници у саобраћају и у
земљама са малим и средњим приходима они представљају велики део друмског
саобраћаја, и чине највећи део погинулих у саобраћају. У земљама са високим
приходима, велики број учесника у саобраћају су власници аутомобила и возачи, па
возачи чине највећи број погинулих у саобраћају. Без обзира на то, чак и у овим
земљама, пешаци, бициклисти и мотоциклисти изложени су доста већој опасности по
пређеном километру.
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Дијаграм бр. 2.2 – Однос смртно страдалих учесника у саобраћају, према начину учешћа

Смањење опасности на светским друмским саобраћајним системима подразумева
посвећеност и информисање власти пре доношења одлука од стране власти, индустрије,
невладиних организација и међународних агенција, као и учешће људи из различитих
дисциплина, као што су друмски инжењери, пројектанти моторних возила, полицајци,
здравствени радници и припадници заједнице.
Друмске саобраћајне незгоде су предвидиве, па се могу и спречити. У циљу суочавања
са овим проблемом, требало би да постоје блиска координација и сарадња, холистички
и интегрисани приступ, уз учешће више сектора и више дисциплина. Иако постоји
много интервенција којима би могли бити спашени животи, политичка спремност и
посвећеност су од суштинске важности и без њих се мало тога може постићи.
WHO – Превенција повреда у друмском саобраћају: јавна здравствена
перспектива Европе
(PREVENTING ROAD TRAFFIC INJURY: A PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE FOR
EUROPE. WHO, 2004)
Повреде у друмском саобраћају, у 52 земље европског региона Светске здравствене
организације, представљају велики здравствени проблем. Оцењује се да сваке године на
путевима у Европи смртно страда 127 хиљада људи (око 10% од глобалног броја
погинулих у друмском саобраћају), док око 2,4 милиона лица бива повређено. Овај
велики здравствени проблем комбинује се са осталим негативним ефектима транспорта
на здравље, као што су загађење ваздуха, глобално загревање, бука, стил живота са
мало кретања и ремећење живота у заједницама.
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У централном Лондону је 17. фебруара 2003. године уведен програм наплаћивања
застоја, са примарним циљем смањења саобраћајних застоја у зони наплаћивања и у
њеној близини. Праћењем саобраћајних параметара, у зони наплаћивања и на
унутрашњем кружном путу, идентификовани су позитивни ефекти, између осталог и
веће смањење броја саобраћајних незгода, него у осталим деловима Лондона. Наиме,
бициклистички саобраћај је интензивиран за 20%, уз смањење саобраћајних незгода са
бициклистима за 7%, при чему је обим аутомобилског саобраћаја умањен за 30%, уз
смањење саобраћајних незгода са учешћем аутомобила од 28%. Један од ефеката је
било и смањење броја саобраћајних незгода са учешћем пешака, од 6%.
Током 2002. године у европском региону је од повреда задобијених у друмском
саобраћају погинуло 127.378 људи, што представља око 10% од укупног броја смртно
страдалих у друмском саобраћају на светском нивоу. Према транспортној бази података
Економске комисије Уједињених Нација за Европу, током 2001. године је у 1,9 милиона
друмских саобраћајних незгода у европском региону, било 2,4 милиона повређених.
Од ових саобраћајних незгода, скоро 67% догађа се у урбаним областима, што указује
важност реализације мера безбедности на путевима у урбаним областима, где се на
путевима најчешће крећу различите категорије учесника у саобраћају.
Три четвртине особа које су учествовале у саобраћајним незгодама су мушкарци, при
чему је ова разлика међу половима нарочито изражена у старосној групи од 15-29
година: мушкарци представљају око 80% жртава у тој старосној групи.
Мушкарци у просеку више користе моторна возила од жена, укључујући она са
највећом стопом погинулих као што су мотоцикли. Даље, они чешће испољавају опасно
понашање, као што је случај са прекорачењем брзине и вожњом под утицајем алкохола,
услед чега се повећава како вероватноћа саобраћајних незгода, тако и тежина
последица. Земље из европског региона значајно се разликују у стопама смртности
изазваним повредама у друмском саобраћају.
Према европској здравственој бази података Светске здравствене организације, земље
са најмањом и највећом стопом повређених разликују се 11 пута. Летонија, Литванија,
Руска Федерација и Грчка (у опадајућем смеру) имају највеће стопе у региону.
Међутим, веома ниске стопе смртности пријављене од стране неких земаља
југоисточне Европе и централне Азије вероватно показују неодговарајући квалитет
података, а не висок ниво безбедности.
Оцењује се да је на путевима у Европској Унији током 2001. године погинуло 40.000
људи, док се најмање и највеће стопе погинулих на 100.000 становника разликују
четири пута. У Европској Унији, друмске саобраћајне незгоде представљају узрок у
97% случајева погинулих, представљају више од 93% трошкова транспортних незгода и
водећи су узрок смрти и пријема у болнице људи млађих од 50 година.
Просечна стопа погинулих у земљама Комонвелта независних држава била је скоро три
пута већа него у нордијским земљама (Данска, Финска, Исланд, Норвешка и Шведска).
Ова разлика није се нарочито променила од средине до краја 1990-тих.
У западном делу региона, мада је број погинулих у друмском саобраћају наставио да се
смањује, напредак је последњих година нешто успорен, чак и у земљама које су увек
имале добре перформансе.
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Nema podataka

Prosek za evropski region: 12,43

NAPOMENA: Materijal prikazan na slici ne predstavlja izraz bilo kakvih stavova sekretarijata Svetske zdravstvene
organizacije o zakonskom statusu bilo koje zemlje, teritorije, grada ili oblasti, niti o prikazanim granicama između
zemalja.

Izvor: Pokazatelji smrtnosti prema uzroku smrti, starosti i polu (verzija van mreže). Dopuna evropske zdravstvene
baze podataka Svetske zdravstvene organizacije (22).

Слика бр. 2.3 – Стандардизоване стопе смртности услед повреда у саобраћајним незгодама, на 100000
становника у европском региону WHO, за 2002. годину или последњу годину за коју су доступни подаци

Значајне разлике између различитих делова региона могу се делимично објаснити
економском ситуацијом, при чему земље са малим и средњим приходима имају
компаративно већи број година живота са инвалидитетом. Поред тога,
административни и законски аранжмани и институционални капацитети нису могли да
одрже корак са релативно скорим растом приватног транспорта у многим земљама
јужне и источне Европе, што представља велику препреку у развоју ефективнијих,
боље координираних и кохерентнијих стратегија безбедности на путевима.
Разна истраживања обављена током 1990-тих дала су оцене од 0,5% од укупног
националног производа у Великој Британији, 0,9% у Шведској, 2,8% у Италији и
просечно 1,4% у 11 земаља са великим приходима. Оцењује се да трошкови
саобраћајних у неким земљама централне и источне Европе достижу 1,5% од укупног
националног производа или 9,9 милијарди SAD долара. Ове разлике тумаче се
разликама између земаља у вредновању трошкова изгубљених живота, повреда и
онеспособљености. Просечна вредност за Европу била око 1 милион еура.
Глобално партнерство за безбедност саобраћаја (GRSP) – Безбедност саобраћаја у
градовима – Одрживи транспорт: Приручник намењен доносиоцима одлука у
градовима у развоју
(Lacroix, J., Silcock, D (2002). URBAN ROAD SAFETY, SUSTAINABLE TRANSPORT: A SOURCEBOOK FOR
POLICY-MAKERS IN DEVELOPING CITIES. BMZ)

Циљ Немачког Савета за безбедност саобраћаја (DVR) је било спровођење мера
усмерених ка унапређењу безбедности свих учесника у саобраћају, са акцентом на
питањима у вези инжењеринга, едукације, законодавства и принуде.
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Приручник о одрживом транспорту у градовима (Приручник) обухвата кључне области
оквира политике о одрживом транспорту, у градовима у развоју.
Улога локалних органа власти у смањењу броја жртава на путу је кључна, али
унапређење безбедности саобраћаја често не представља приоритет у политичким
плановима. Сви локални органи власти, без обзира да ли су надлежни за безбедност
саобраћаја, морају схватити своју одговорност у смањењу броја жртава, путем
обављања статутарних функција и вршењем локалног утицаја. Пожељан је развој
Стратегија управљања безбедношћу саобраћаја у градовима, чији би циљ било смањење
броја и последица незгода, у контексту циљева локалних власти везаних за развој и
транспорт.
Активности на унапређењу локалне безбедности саобраћаја би требало да укључују:
• разматрање и разумевање локалне ситуације и околности у саобраћају,
• увршћавање одредби које се односе на рањиве учеснике у саобраћају, попут
пешака, бициклиста, деце, старијих људи, у правне акте, као и дефинисање
конкретних мера за подизање нивоа безбедности у саобраћају ових група, у
градском окружењу,
• подстицање безбеднијег понашања учесника у саобраћају и спровођења принуде
поштовања саобраћајних прописа,
• унапређење постојећег стања, са аспекта безбедности саобраћаја, краткорочним
и средњорочним мерама чија је имплементација једноставна.
Квалитетне стратегије за унапређење безбедности саобраћаја у градовима
подразумевају координацију локалних органа, безбедносне политике, процену
проблема и дефинисање циљева у погледу смањења броја жртава. Такође, обухваћено
је и креирање безбеднијег окружења, подизање нивоа свести јавности о безбедности
саобраћаја и унапређење едукације учесника у саобраћају.
Принуда поштовања саобраћајних прописа представља један од механизама за
постизање безбедног понашања учесника у саобраћају. Промовисање употребе
безбеднијих возила, адекватно пружање помоћи жртвама саобраћајних незгода, као и
адекватно финансирање политике безбедности саобраћаја и интеграција свих елемената
у ''свеобухватну политику безбедности саобраћаја'', чине саставни део квалитетне
стратегије безбедности саобраћаја.
Међународно искуство показује да два аспекта безбедности саобраћаја отежавају
ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја. Прво, на безбедност саобраћаја утиче
велики број различитих субјеката, као што су локални органи власти, одговорни за
управљање саобраћајем, као и одржавање и изградњу путева (јавни радови), полиција,
школе, грађанске и групе правника на локалном нивоу, медицински радници, хитна
медицинска служба, локални приватни сектор и забринути грађани. Као друго,
различите организације обично немају безбедност саобраћаја као свој примарни циљ,
па би локални органи власти би требало да максимално искористе свој утицај, за
подршку промовисању безбедности саобраћаја, координацију између представника
различитих области, институција и организација.
Процена проблема безбедности у саобраћају на локалном нивоу захтева јасно
разумевање броја, дистрибуције и карактеристика саобраћајних незгода, жртава и
физичког и друштвеног окружења у коме је потребно развијати решења. Често је
корисно сакупити опште податке из више извора, поготово у сектору здравства, како би
се допунили подаци полиције.
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Краткорочне нискобуџетне мере су се показале као посебно ефикасне приликом
третирања црних тачака и делова путне мреже на којима су учесници у саобраћају
изложени највећем ризику. Ове краткорочне мере је лако имплементирати и често не
захтевају покретање сложених бирократских процедура. У оквиру дугорочних мера,
потребно је размотрити питања везана за планирање и развој градских области. Сви
предлози за изградњу нових путева би требало да се подвргну ревизији безбедности од
стране независних аналитичара.
Подизање нивоа свести јавности и едукација у погледу безбедности саобраћаја игра
веома важну улогу, а циљеве ове кампање представљају информисање јавности о
природи проблема и припреме за промене (доношење нових закона), као и промене
ставова понашања учесника у саобраћају. Јака, али коректна и циљана принуда је од
кључног значаја за безбедно и ефикасно коришћење путне мреже у градовима. основни
циљ принуде на поштовање саобраћајних прописа представља застрашивање
прекршилаца, са циљем повећања безбедности, а не броја издатих казни.
На последице незгода по здравље се може утицати након незгода (спашавање, лечење и
рехабилитација), тако да су активности медицинских служби од кључног значаја за
повећање вероватноће преживљавања. Пружањем обуке о првој помоћи припадницима
полиције, ватрогасцима и другим спасилачким службама које се често налазе на лицу
места судара, повећава се вероватноћа преживљавања жртава.
Без прикладних механизама финансирања није могуће имплементирати стратегију
безбедности саобраћаја ни очекивати жељене резултате. На локалном и општинском
нивоу, посебно су важни извори финансирања од наплаћених казни за саобраћајне
прекршаје, приватно спонзорство и локалне буџетске линије, допуњене националним
средствима, намењеним финансирању активности из домена безбедности саобраћаја.
Количина средстава ће зависити од циљева локалних власти, који су наведени у плану
безбедности саобраћаја.
Градови у покрету: преглед транспортне стратегије у градовима Светске банке
CITIES ON THE MOVE: A WORLD BANK URBAN TRANSPORT STRATEGY REVIEW. Washington, D.C., The
World Bank, 2002)

На основу статистичких података, сваке године 0,5 милиона људи погине и скоро 15
милиона бива повређено у земљама у развоју, у саобраћајним незгодама у градовима, са
директним економским трошковима између 1 и 2 процента светског бруто домаћег
производа. Већина жртава су сиромашни пешаци и бициклисти, тако да страх за личну
безбедност значајно интересовање за пешачење и вожњу бицикла. Овај притисак на
сиромашну популацију може бити умањен кроз унапређење пројектовања путева,
адекватним регулисањем саобраћаја, ефикасним медицинским услугама и политиком.
Безбедност градског превоза зависи од неколико битних сегмената, као што су
разумевање података о безбедности саобраћаја (подаци о угроженим групама
учесника), пројектовање инфраструктуре (безбеднији путеви и улице), ефикасније
регулисање саобраћаја у градовима, медицинска политика (повећање капацитета
установа), институције (међусобна координација). Стратегија безбедности градског
превоза се заснива на прикупљању података о проблемима у градском превозу,
увођењу елемената безбедности у свим пројектима, обуци особља, принуди у
областима са највишим степеном непоштовања прописа, формирању Комитета на
високом нивоу градских управа и дефинисању начина финансирања стратегије.
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У погледу опште безбедности, потребно је уложити озбиљне напоре у анализу природе
и значаја несигурности у сектору јавног превоза, као и у активирање политичких
инструмената за суочавање са овим проблемом. Неке од предложених активности су:
• прикупљање и анализа података о личној сигурности у јавном превозу,
• подизање нивоа свести о проблему, уз ангажовање полицијских власти за
хапшење, а судова у доношењу адекватних пресуда деликвентима,
• увођење уличног осветљења – предвиђеног за унапређење сигурности пешака –
и увођење осветљења улица, нарочито у оквиру пројеката побољшања услова
живота у сиромашним квартовима,
• охрабривање учешћа јавности у пројектима.
Међународна безбедност на путевима (PRI) - Национални стратешки план
безбедности саобраћаја: кодекс добре праксе
(NATIONAL STRATEGIC ROAD SAFETY PLANS: CODE OF GOOD PRACTICE. PRI, 2000)

Према статистици Организације за економску сарадњу и развој (OECD), у свету
приближно 700.000 људи, сваке године смртно страда у саобраћајним незгодама. Кључ
за подизање нивоа безбедности у већини земаља представља један посвећени,
кохерентан програм безбедности саобраћаја са временским оквиром и
квантификованим циљевима за смањење броја фаталних и тешких незгода. За
постизање амбициозних циљева неопходни су воља, сарадња и посвећеност свих
утицајних субјеката у области безбедности саобраћаја. Одговорност стоји на страни
чланова владе, националних, регионалних и локалних политичара, јавних и грађанских
институција и асоцијација, приватних компанија, возача и других корисника путева.
Годишња расправа о стању безбедности саобраћаја на највишем политичком нивоу,
неопходна је за доследно придржавање плана и процене напретка ка постављеном
циљу. Планови безбедности саобраћаја морају се обнављати сваке две до четири
године, а акценат би требало да буде на неколико кључних тачака, уз рангирање
задатака по приоритету.
Прикупљање и анализа података о саобраћајним незгодама чине важан корак у
решавању проблема безбедности саобраћаја. У већини земаља податке о незгодама
прикупља полиција, па иако ти подаци не обухватају све незгоде, пажњу је потребно
приклонити прикупљању релевантних информација о томе како касније спречити
сличне незгоде. Коришћење података о локацијама омогућује утврђивање
концентрације незгода (на појединачним местима, дуж пута или у некој области). Даља
анализа заједничких фактора омогућиће развој мера за побољшање безбедности
саобраћаја. Заједнички проблеми већине земаља обухватају следеће:
• прекорачење ограничења брзине,
• младе возаче,
• преоптерећеност возила,
• лоше стање путева,
• неискусне возаче,
• коришћење мобилних телефона у саобраћају,
• вожња под утицајем алкохола,
• учествовање у саобраћају под утицајем алкохола,
• незгоде на раскрсницама,
• техничко стање возила,
• умор,
• не коришћење сигурносних појасева.
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Визија безбедности саобраћаја мора бити достизање циља да у будућности нико неће
гинути нити бити повређен у саобраћајним незгодама. Међутим, ово је дугорочни циљ
и у међувремену се приступа реализацији активности са скромнијим резултатом, нпр.
смањењу броја смртних случајева за 50%, у периоду од наредних десет година.
Успешно дефинисан циљ је јасан и лако схватљив, амбициозан, али и остварив. Важно
је да циљеви буду подржани од стране одговорних политичара на највишем нивоу, јер
ће тек тада бити доступно довољно неопходних средстава за рад. Мере за смањење
броја жртава у саобраћају изузетно су исплативе и често се вишеструко враћају.
Како није реално очекивати финансијску подршку за примену свих мера за смањење
броја саобраћајних незгода, потребно је дефинисати мере које ће прво бити
имплементиране. Сваки одабрани приступ потребно је анализирати са становишта
трошкова и извршити процену смањења броја жртава, након чега је могуће извршити
рангирање мера према исплативости.
Неопходно је дефинисати детаљан распоред рада од самог почетка, међутим, треба бити
пажљив, посебно током прве године, јер постоји природна тенденција ка веровању да је
могуће постићи више него што то реалне могућности дозвољавају. Током прве године,
важно је поставити стабилан систем који ће без проблема функционисати у наредном
периоду, при чему је у сврху презентације, значајно представити неки упечатљив ефекат,
како би јавност била уверена у оправданост спровођења даљих активности.
Позната је чињеница да вожња брзином већом од ограничења представља основни
узрок смртног страдања у саобраћају у многим земљама. Политика којом се смањује
овај проблем подразумева коришћење много алата, као што је увођење ограничења
брзине, што представља релативно јефтин начин за решавање прекорачења брзине. Да
би возачи поштовали ограничења брзине, није довољно нагласити ризике или
негативне ефекте пребрзе вожње, већ је потребно и указати на користи од
прилагођавања брзине одговарајућем ограничењу.
Друштвени маркетинг подстиче кориснике пута да безбедност саобраћаја сматрају
једним од својих личних циљева, тако да на мере безбедности не гледају више као на
насилно наметнута правила, као што је то сада често случај. Друштвени маркетинг је
директно повезан са понашањем и променама понашања, јер што више корисници
путева схватају мере безбедности као корисне и позитивне, то је веће поштовање и
придржавање примењених мера.
Информисање о негативним утицајима и опасностима при непоштовању ограничења
брзине, може бити спроведено кроз школске програме и обуку возача. Овом проблему
мора се поклонити пажња у ваншколском образовању, као и на интернету, у разговору
родитеља са децом, у компјутерским играма, међу вршњацима у програмима
рехабилитације, што су све корисни инструменти за деловање на возаче који
прекорачују брзину.
Многе мере из области саобраћајног инжењерства дефаворизују кретање великим
брзинама, а конкретан пример представљају зоне са ограничењем брзине до 30 km/h и
зоне смиреног саобраћаја. Постављање камера за региструју прекорачења брзине је
веома ефикасна мера за постизање поштовања ограничења брзине на појединим
местима. За сада политичке структуре не подржавају уградњу ограничења брзине у
аутомобиле, међутим интелигентни адаптери брзине би могли бити благотворни у
блиској будућности.
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Финансирање је значајан фактор сваке стратегије, јер иако је могуће много учинити са
веома мало уложених средстава, успешно спровођење стратегије захтеваће јасно
дефинисане и обимне фондове. У неким земљама ово питање је решено наменом
одређеног процента пореза који плаћају корисници путева или прихода од новчаних
казни за саобраћајне прекршаје, за активности везане за безбедност саобраћаја.
Да би било који план безбедности саобраћаја успео, важна је политичка подршка.
Подршка ресорног министра је наравно битна, али је још боље имати подршку владе
као целине. Слично томе, на регионалном и локалном нивоу власти пожељна је широка
подршка од стране свих политичких партија. Већи изгледи за остваривање циљева и
реализацију планова безбедности остварени су када су за њихово спровођење задужени
службеници и чиновници пуни ентузијазма. Прихватање ''саобраћајне културе'' од
стране целе организације представља значајан успех, јер се онда одлуке у другим
областима (еколошко и урбано планирање, социјалне службе, здравство, итд.) не
доносе без узимања у обзир последица на безбедност саобраћаја.
Када се одлучи о општим цртама стратегије за смањење броја незгода и броја жртава,
добру идеју представља публикација документа у којем су описане планиране
активности. Непостизање очекиваног резултата може бити подстицај за улагање
додатних напора, при чему је неопходно установити узроке одступања од планираних
циљева, у циљу модификације или промене стратегије у наредном периоду.
2.2. ЛИТЕРАРНИ ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ДЕЛОВА СТРАТЕГИЈА,
ПРОГРАМА И ПЛАНОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
2.2.1 Међународне стратегије, програми и планови
UN - Глобални план декаде за безбедност на путевима 2011-2020
(GLOBAL PLAN FOR THE DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020. United Nations)

Овај План представља водећи документ који омогућава спровођење и координирање
заједничких активности ка постизању циљева Декаде акције за безбедност на путевима
2011-2020. Пројекат је усмерен ка представницима националних и локалних власти,
цивилног друштва и приватних компанија који желе да током наредне деценије ускладе
своје активности са активностима на глобалном нивоу.
Повреде у саобраћајним незгодама се могу спречити. Искуства показују да су адекватно
финансирана Агенција за безбедност на путевима и Национални план или стратегија са
мерљивим циљевима кључне компоненте одрживог одговора на захтеве безбедности у
саобраћају. У ефективне интервенције спадају: укључивање принципа безбедности
саобраћаја у планско искоришћавање земљишта, урбано планирање и планирање
саобраћаја, пројектовање безбеднијих путева и независне провере безбедности на
путевима приликом планирања нових пројеката, унапређење безбедности самих возила,
промовисање јавног превоза, ефикасна контрола брзине од стране полиције и коришћење
других мера за успоравање саобраћаја, доношење и спровођење закона који обавезују на
коришћење сигурносних појасева, кацига и дечијих седишта, одређивање дозвољеног
нивоа и провера концентрације алкохола у крви за возаче, побољшање начина
непосредног збрињавања настрадалих у саобраћајним незгодама. Кампање за подизања
свести такође играју важну улогу у пружању подршке спровођењу законских мера кроз
повећање свести о ризицима и казненим мерама у случају непоштовања закона.
26

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

2 – ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ О УПРАВЉАЊУ И СТРАТЕГИЈАМА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Водећи принципи на којима је заснован план Декаде су укључени у приступ ''безбедног
система''. Овај приступ има за циљ да развије систем друмског саобраћаја који ће бити у
могућности да се боље прилагоди људским грешкама и да узме у обзир рањивост
људског тела. Он полази од прихватања људске грешке, а у складу са тим и схватања да
се саобраћајне незгоде не могу у потпуности избећи.
Циљ безбедног система је осигурати да саобраћајна незгода не доведе до озбиљнијег
повређивања. Приступ сматра да су људска ограничења - јачина кинетичке енергије коју
људско тело може да поднесе - важна основа у складу са којом ће бити дизајниран систем
друмског транспорта, а да други аспекти, као што су развој непосредног путног
окружења и самих возила, морају бити усклађени са постављеним ограничењима.
Учесницима у саобраћају, возилима и путној мрежи / окружењу се приступа на један
свеобухватан начин, кроз широк спектар интервенција, са већом пажњом усмереном на
контролу брзине и пројектовање саобраћајница него на традиционалне приступе
безбедности на путевима.
У складу са националним и локалним законским регулативама државе се охрабрују да
своје активности спроводе у оквиру 5 основних области деловања приказаних у
следећим колонама („стубовима“).

Слика бр. 2.4 – Приказ главних области деловања (стубова)

У оквиру прве области препоручено је оснивање водеће Агенције за безбедност на
путевима, развој Националне стратегије и ангажовање на обезбеђивању финансијских
средстава за реализацију активности.
Друга област подразумева подстицање органа надлежних за путеве да 10% од буџета
намењеног изградњи и реконструкцији путне мреже издвоје за програме посвећене
сигурнијој инфраструктури путева и именовање специјалиста за безбедност на
путевима или формирање саобраћајних јединица са задатком праћења и побољшања
безбедности на путевима.
Трећа област обухвата активности подстицања примене програма оцењивања нових
аутомобила у свим регионима света у циљу повећања доступности информација
потрошачима о безбедносним карактеристикама моторних возила и подстицања
договора који би осигурао да сва нова моторна возила буду опремљена сигурносним
појасевима који задовољавају законске прописе и да одговарају важећим стандардима
"креш" тестова. Поред тога, потребно је подстицати универзалну примену
технологија избегавања незгода са доказаном ефикасношћу, као што су електронска
контрола стабилности и систем против блокаде точкова на мотоциклима.
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Четврта област деловања подразумева подизање свести о факторима ризика
безбедности на путевима и превентивним мерама и спровођењу маркетиншких
кампања како би се подстакли позитивни ставови и мишљења о неопходности програма
побољшања безбедности и доношење и усклађивање закона о вожњи под дејством
алкохола са стандардима и правилима заснованим на доказима.
Поред тога, препоручено је доношење и усклађивање закона о ношењу
мотоциклистичких кацига са стандардима и правилима заснованим на доказима и
доношење и усклађивање закона о употреби сигурносних појасева и дечијих седишта са
стандардима и правилима заснованим на доказима.
Пета област се односи на развој система преболничке здравствене заштите, који
укључује и адекватно избављање жртве из возила после незгоде, као и увођење
јединственог телефонског броја за хитне случајеве у земљи, кроз примену постојећих
примера добре праксе, обезбеђивање ране рехабилитације и подршке повређенима и
члановима породица.
Препоручено је и подстицање увођења адекватних осигуравајућих програма и полиса
осигурања за учеснике у саобраћају ради финансирања услуга рехабилитације
повређених у саобраћајним незгодама кроз увођење обавезне одговорности од стране
трећег лица и међународно признавање осигурања (нпр. систем зеленог картона).
Решавање проблема везаних за безбедност саобраћаја: стратегија
(SOLVING ROAD SAFETY PROBLEMS: A STRATEGY. DHV ENVIRONMENT AND TRANSPORTATION,
2005)

Решавање проблема везаних за безбедност саобраћаја подразумева предузимање
неколико корака. Први корак представља идентификација проблема (раскрсница или
пут), а затим проналажење узрока проблема (независна анализа, вредновање мера,
консензус).
Након тога потребно је поставити циљ (јасна дефиниција, могућност квантификовања),
предложити адекватно решење (ефекат, трошкови, друге мере) и на крају извршити
вредновање датог решења (постепено унапређење, поређење са циљевима, трогодишњи
период).
Инфраструктура (пут са окружењем) има три битне карактеристике које утичу на
повећање нивоа безбедности. Ове карактеристике су ФУНКЦИОНАЛНОСТ
(постиже се спречавањем нежељене употребе путева, минимизацијом времена
путовања и поклапањем најбезбеднијих и најкраћих траса), ХОМОГЕНОСТ
(постиже се избегавање разлика у брзинама кретања, смеровима кретања и масама
возила) и ПРЕДВИДИВОСТ (постиже се могућност јасног препознавања категорије
учесника у саобраћају).
Пут са путним окружењем чини јединствену целину, при чему путно окружење
значајно утиче на безбедност саобраћаја. Уређење путног појаса представља
приоритет, због директног утицаја на прегледност. Сви објекти поред пута би
требало да буду на прописаној удаљености од ивице коловоза, као би могућност
настанка тешких последица по путнике у возилу, које случајно излети са пута, биле
сведене на минимум.
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Дијаграм бр. 2.3 – Проценат удара возила у дрво, при саобраћајним незгодама са излетањем возила са
пута, у зависности од удаљености дрвореда од ивице коловоза

PRI - Међународна стратегија безбедности саобраћаја
(INTERNATIONAL ROAD SAFETY STRATEGY. PRI, 2000)

При разматрању фактора ризика у саобраћају, често се врши категоризације на ризике
који се односе на човека, возила и средину. Чак и ако се још много тога мора урадити,
учињен је велики прогрес по питању побољшања окружења и безбедности возила.
Људско понашање се све више узима у обзир при осмишљавају инфраструктуре путева
и градских улица. Побољшање законодавства и поштовања прописа је приоритет, како
би нове технологије и савети о безбедном понашању били примењиви.
Сви напори, у виду разноврсних и допунских акција усмерених ка окружењу пешака и
возача, неће имати потпун ефекат уколико изостане утицај на возаче. Основе морају
бити постављене још у раном детињству адекватним образовањем, док деца и
тинејџери не стекну право управљања возилом. Квалитетна обука возача захтева не
само добре инструкторе, већ и време током којег кандидат мора стећи вештине
предвиђања и избегавања ризичних ситуација.
Технички развој возила, у погледу заштите путника у возилу, квалитета гума, система
ослањања и осветљења, допринео је томе да возила буду безбеднија. Исто тако,
чињеница је да је побољшање безбедности, које је постигнуто овим техничким
развојем, само део континуираног развоја у перформансама возила (све већи јаз између
оствариве и максималне дозвољене брзине). У овом контексту, морају се наставити
напори прилагођавања захтевима повећане безбедности на путевима.
Бициклисти, нарочито између 15 и 24 година старости, страдају у незгодама, о којима
најчешће не постоји довољно податка и статистика, па узроци настанка незгода нису
довољно расветљени. Препорука је побољшање уочљивости бициклиста од стране
других учесника у саобраћају, у циљу подизања нивоа безбедности у саобраћају. Развој
мреже путева је једна од најефикаснијих и најдуготрајнијих акција за побољшање
безбедности, јер се уз техничке мере, утиче на понашање корисника путева и остварује
се ефекат смањења броја саобраћајних незгода.
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Посебна пажња треба да се посвети ивицама путева, где извесна побољшања могу
значајно допринети ублажавању последица незгода. При развоју и стварању мреже
морају бити узети у обзир одређени захтеви, проистекли из студија и радова који су
реализовани и објављени у различитим земљама. Усклађивање прописа и сигнализације
у многим земљама Европе, позитивно утиче на безбедност саобраћаја, због тога што је
знатно смањен ризик од незгода које би проистекле из тешкоћа при прилагођавању
возача на другачији систем саобраћајне сигнализације у другој земљи.
2.2.2 Стратегије, програми и планови на нивоу Европе
Европска комисија (EC) - Преполовљавање броја жртава саобраћајних незгода у
EU до 2010. године: заједничка обавеза
(HALVING THE NUMBER OF ROAD ACCIDENT VICTIMS IN THE EU BY 2010: A SHARED
RESPONSIBILITY. European Comission, Directorate-General for Energy and Transport)

Током задњих 30 година укупан интензитет саобраћаја се утростручио, док је број
погинулих у незгодама у саобраћају опао за половину. Међутим, ово споро али
константно побољшање безбедности саобраћаја не сме да да илузију да је ситуација
задовољавајућа; напротив, овај проблем постаје све више социјално неприхватљив и
тежак за оправдање са стране грађана. Главни узроци незгода су јасно дефинисани:
• прекомерна или неадекватна брзина је узрок скоро трећине озбиљних незгода и
незгода са погинулима,
• употреба алкохола и дрога или поспаност. Вожња под дејством алкохола је
одговорна за преко 10000 погинулих сваке године,
• невезивање сигурносних појасева или неношење кацига је главни доприносни
фактор у незгодама. Ако би се стопа употребе сигурносних појасева могла
повећати у свим земљама и на интернационалном нивоу, сваке године би било
могуће спасти 7000 живота,
• недовољна заштита од стране возила у случају удара. Анализе незгода показују
да уколико би сви аутомобили били дизајнирани да пружају сигурност као и
најбољи аутомобили из те класе, у случају незгоде, половина фаталних или
повреда са инвалидитетом би се могло избећи,
• високо ризичне локације незгода (црне тачке),
• не поштовање прописаног времена вожње и прописаног времена за одмарање од
стране комерцијалних возача,
• лоша видљивост других учесника у саобраћају или непотпуно видно поље
возача. Лоша видљивост у мртвом углу према задњем делу возила узрокује
незгоде са 500 погинулих сваке године.
EU на располагању има различита средства расположивих акција у погледу
безбедности саобраћаја на путевима:
• члан 71 EC Споразума дозвољава Европској Унији да озакони усвојене мере
како би се побољшала безбедност транспорта унутар принципа преношења
овлашћења на ниже нивое,
• EU подржава истраживачке и пројекте технолошког развоја,
• EU има финансијска средства која јој омогућују да, уз жељене позиве на
предлоге, подржи иницијативе усмерене ка подизању свести међу доносиоцима
одлука, професионалцима и јавности, о главним безбедносним питањима и
решењима,
• EU је до сада играла важну улогу успостављању и ширењу најбољих пракси,
• EU је играла активну улогу у дефиницији метода за истраживање незгода и
стварању CARE базе података.
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Поштовање основних правила у саобраћају ће приоритетно бити третирано
едукационим кампањама и кампањама за подизање свести, које се уклапају у циљ
постављен овим програмом и које се тичу постојећих националних активности
организованих од стране полиције и осталих тела. Ове акције ће бити усмерене на
посебно рањиве корисније, младе и старе возаче. Ситуација је посебно забрињавајућа у
случају када млади људи учествују, с обзиром да постоји јака корелација између броја
погинулих и понашања везаног за стил живота.
Значајна побољшања у расположивој заштити путника у возилима у сваког земљи
чланици и даље се постижу захваљујући технолошком напретку. EU је сада
ексклузивно задужена за одобрења свих типова возила, аутомобила и моторних возила
са два точка. Поред тога, постоји и револуција у аутомобилској индустрији која може
пружити значајне користи у погледу активне безбедности и спречавању незгода.
У возила се све више инсталирају ултра модерни електрични уређаји који управљају
сигурносним функцијама возила. Без даљег чекања на нове технологије, довољно је да
већ доступне имплементирају, кроз хармонизовану акцију, као и заштитна опрема, што
би довело до значајног смањења повреда, посебно у вези са комерцијалним возилима.
Европски програм за процену нових аутомобила (EuroNCAP) тестира безбедност нових
аутомобила у складу са усклађеним протоколима за различите типове незгода које могу
изазвати озбиљне повреде путника а могуће и пешака. Комисија ће наставити са
пружањем подршке EuroNCAP-у а радиће и на даљем напредовању, како би се
постигла свест и информисали купци и како би се појачала представа код земаља
чланица.
Пасивна безбедност - употреба сигурносних појасева је важна област деловања, јер
иако је до сада много тога урађено у погледу употребе сигурносних појасева, и даље се
сваке године на овај начин потенцијално може спасти око 4000 живота.
Активна безбедност - нове информационе и комуникационе технологије (интелигентни
транспортни системи, или ИТС), нуде значајан потенцијал за смањење броја жртава
незгода на путевима. EU, земље чланице и индустрија морају да развију интегрисани
приступ како би побољшали ефикасност ових нових безбедносних технологија. EU ће
усвојити план у вези интелигентног система за управљање саобраћајем, креиран од
стране владиних тела у интересу безбедности саобраћаја, тако да се извуку максималне
користи за друштво у целини.
Побољшања путне инфраструктуре спашавају животе, а друштво мора да игра важну
улогу у охрабривању ових побољшања. До данас, постоје два главна средства: писање
техничког приручника на нивоу EU за добровољну употребу од стране безбедносних
професионалаца, и усклађивање безбедносно инжењерских процедура, стандарда и
опреме унутар транс-европске путне мреже.
Комисија за транспорт ће олакшати скупљање и ширење информација о најбољим
праксама испитивања и процене путних утицаја тако што ће направити технички
приручник у погледу безбедности инфраструктуре. Поред тога, развој иновативног
концепта “интелигентног пута” ће значајно повећати безбедност саобраћаја. Посебно,
стављање у рад GALILEO европског система за гео-сателитско позиционирање ће
играти значајну улогу од 2008. године јер ће се као резултат имати много боља
поузданост и прецизност података које ће бити трансмитоване.
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Неколико хиљада људи у EU се може спасти побољшањем времена реакције хитних
служби и третмана након незгоде у случају путно саобраћајне незгоде. Обрнуто, лоша
пракса третмана након незгода може довести до већих повреда и непокретности.
Студија извршена у Великој Британији проценила је да 12% жртава незгода које су
имале озбиљне повреде и даље имају озбиљне поремећаје.
Како квалитетне базе података о саобраћајним незгодама представљају основ за
анализу безбедности саобраћаја и дефинисање даљих активности, биће неопходно
развити CARE базу података и проширити приступ ка њој, у циљу постизања веће
транспарентности и охрабривању њене употребе. Такође ће бити неопходно оценити и
усавршити системе за повезивање болничких података и националне статистике за
незгоде на путу и развити спецификације за он-борд уређаје за регистровање незгода и
испитати последице различитих алтернатива за одређене категорије возила.
EC - спашавање 20000 живота на нашим путевима: заједничка одговорност
(SAVING 20 000 LIVES ON OUR ROADS: A SHARED RESPONSIBILITY. European Comission, 2003)

Сваке године у Европској Унији (EU-15) више од 40000 људи погине у друмским
саобраћајним незгодама, док их 1700000 бива повређено. Ове саобраћајне незгоде су
главни узрок смрти у старосној групи испод 45 година, узрок који се по броју смрти
налази испред болести срца или рака. Укупни друштвени трошкови оцењују се на више
од 160 милијарди еура годишње, што одговара вредности од 2% укупног националног
прихода Европске Уније.
Главни узроци саобраћајних незгода су пребрза вожња, вожња под дејством алкохола
или дрога и замор, неупотреба сигурносног појаса и заштитних кацига, недовољна
заштита у возилима у случају судара, постојање црних тачака, непоштовање прописа о
радном времену професионалних возача и слаба уочљивост других учесника у
саобраћају или недовољно видно поље возача. Главне области деловања EU се огледају
у подстицању учесника у саобраћају на побољшање понашања. Непрописна (опасна)
вожња може се сврстати у ранг са криминалом, и Комисија планира, у оквиру
правосудне политике Заједнице, покретање иницијативе усмерене не само на возаче
теретних возила, већ на све возаче.
Непоштовање основних закона на путевима од стране возача (вожња под дејством
алкохола, неупотреба сигурносног појаса или заштитних кацига и прекорачење брзине)
представља главни узрок саобраћајних незгода са тешким последицама. Неке од мера
су:
• појачана принуда поштовања саобраћајних прописа,
• упутства за активности саобраћајне полиције,
• кампање у комбинацији са принудом,
• усвајање препорука за дозвољени ниво алкохола у крви,
• увођење минималних стандарда за инструкторе вожње,
• научни приступ у обуци возача.
Правила за пројектовање возила омогућавају минимални ниво заштите за избегавање
саобраћајних незгода и за заштиту од повреда. Захваљујући технолошком напретку, у
свим земљама чланицама постигнути су значајни резултати на пољу заштите путника у
возилима. EU тренутно има надлежност за одобравање свих типова аутомобила и
двоточкаша. Најважније мере чине:
• унапређење пројектовања возила,
• информисање потрошача – Европски програм за оцењивање нових аутомобила
(EuroNCAP),
32

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

2 – ПРЕГЛЕД РЕЛЕВАНТНЕ ЛИТЕРАТУРЕ О УПРАВЉАЊУ И СТРАТЕГИЈАМА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

•
•
•

имплементација елемената пасивне безбедности – заштита у случају
саобраћајних незгода,
имплементација елемената активне безбедности – превенција саобраћајних
незгода,
увођење периодичних техничких прегледа.

Унапређење друмске инфраструктуре и увођење процедура могу значајно да допринесу
смањењу учесталости и тежине последица саобраћајних незгода. Концепт
''самообјашњавајућих путева'' омогућава побољшање понашања возача, путем бољег
информисања о одговарајућој брзини. Даље, прилагођавањем окружења путева (нпр.,
бочне баријере и ивице путева), тако да последице људских грешака бивају ублажене,
утиче се на унапређење безбедности на путевима. Најважније мере обухватају:
• формирање нацрта техничких упутстава о безбедности инфраструктуре,
• подизање нивоа безбедности саобраћаја у тунелима,
• увођење нових ‘’интелигентних’’ путева,
• употреба европског сателитског система за позиционирање GALILEO.
Током претходне деценије значајно је повећан број тешких теретних возила на
европским путевима. Промена тренда саобраћајних незгода са тешким теретним
возилима представља велики изазов, како за друштво, тако и за сектор теретног
транспорта. Вожња теретних возила је једна од најопаснијих професија, а комерцијални
возачи такође имају право на безбедно радно окружење, у складу са најновијим
стандардима за услове рада. Неке од мера су:
• директива о обуци комерцијалних возача,
• закони о радном времену професионалних возача,
• дигитални тахографи у комерцијалним возилима,
• сигурносни појас у аутобусима,
• прописи о возилима за превоз деце,
За објективно оцењивање проблема безбедности на путевима од суштинске важности је
формирање базе података о саобраћајним незгодама и повредама. Најважније мере
обухватају:
• базу података CARE са широким приступом,
• систем за повезивање болничких података и статистика саобраћајних незгода,
• црне кутије у возилима,
• европску опсерваторију за безбедност на путевима,
• независне истраге саобраћајних незгода.
2.2.3 Регионалне стратегије, програми и планови
Транспортна опсерваторија југоисточне Европе
регионална стратегија безбедности саобраћаја

(SEETO)

-

Предложена

(PROPOSED REGIONAL ROAD SAFETY STRATEGY: Information and discussion about the draft of the RRSS.
SEETO)

За формирање предлога стратегије безбедности саобраћаја коришћене су смернице
релевантне литературе, као што су документи White Paper on Transport 2001, Road
Safety Action Programme 2003, Mid term review of the Road Safety Action Programme
2006, Mid term review of the White Paper on Transport 2006, као и објављене директиве,
резолуције, приручници и примери најбоље праксе међународних организација попут
WHO - светска здравствена организација, PRI – међународна организација за
безбедност саобраћаја, ETSC - Европски савет за безбедност у саобраћају, PIARC –
светска друмска асоцијација.
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Предложена визија стратегије представља успостављање позитивних трендова
непрекидног смањења броја смртно страдалих и повређених у саобраћају, као што је то
случај у земљама чланицама EU 27.
Циљеви су дефинисани као:
• стварање услова за одрживи развој саобраћаја и друштва у коме ће сви грађани,
а посебно рањиви учесници у саобраћају, бити безбедни у саобраћају,
• оснивање ефектних система за одржавање и унапређење нивоа безбедности
саобраћаја, који ће укључивати утицајне субјекте, као што су Парламенти,
Владе, Министарства, где ће сви препознати позитивне ефекте и одговорност,
• проширивање система одговорности за настанак саобраћајне незгоде, са
директних учесника, на све одговорне субјекте.
Генерални циљ регионалне стратегије безбедности саобраћаја представља смањење
броја повреда у саобраћајним незгодама за 50% до 2019. године, у односу на податке из
2007. године.
Краткорочне циљеве представљају:
• јачање институционалних капацитета (формирање водећег тела на регионалном
нивоу, као и на националном нивоу…),
• успостављање процеса трансфера знања
• хармонизацију правног оквира међу свим земљама чланицама SEETO
(саобраћајна опсерваторија југоисточне Европе) са EU и употреба најбоље
праксе,
• редуковати број смртно страдалих за 30% до 2014. године, у односу на 2007.
годину,
• редуковати број тешко повређених за 20% до 2014. године, у односу на 2007.
годину.
Дугорочни циљеви су:
• хармонизација нивоа безбедности саобраћаја и квалитет путне инфраструктуре
земаља чланица SEETO, са просечним нивоом у EU,
• основати стабилан и општеприхваћен систем заштите у безбедности саобраћаја,
подржан од стране свих утицајних субјеката,
• смањити број настрадалих по јединици дужине пута,
• смањити број смртно страдалих за 50% до 2019. године, у односу на 2007.
годину,
• смањити број тешко повређених за 30% до 2019. године, у односу на 2007.
годину.
2.2.3

Националне стратегије, програми и планови

Нацрт националне стратегије безбедности саобраћаја на путевима и акционог
плана за Републику Србију, за период од 2013. до 2020. године
Национална стратегија Републике Србије и Акциони план обликовани су према
националним и регионалним стратешким плановима који су успешно имплементирани
у многим земљама. Национална стратегија следи приступ мулти-секторске стратегије
OECD-а (Организације за економску сарадњу и развој) према којој сви кључни субјекти
сарађују у имплементацији координисане стратегије спроводећи активности које су у
њиховој директној надлежности. Са друге стране, она је развијена и кројена по мери
специфичних потреба и услова који постоје у Републици Србији и креирана да подржи
политичке тежње и циљеве.
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Акциони план се заснива на Националној стратегији и даје детаљан приказ планираних
мера и активности безбедности саобраћаја за прве две године и кратак преглед
активности за следеће три године. На овај начин се укупно покрива период од пет
година, почев од 2013. године. Процене трошкова и ефекти активности дате су за прве
две године.
На основу анализе стања безбедности саобраћаја, добијени су подаци који указују на
области, односно проблеме, којима је потребно посветити посебну пажњу, као што су:
• прекорачење брзине и насилничка вожња узрокују 54,4% смртних исхода и
41,4% повреда,
• просторна расподела саобраћајних незгода са погинулим лицима у 2010. години
показује да се већина ових незгода догодила на локалним путевима и улицама
(53,6%),
• комерцијална возила чине мање од 9,7% возног парка, али су директно укључена
у 25% свих смртних исхода и 12,6% озбиљних повреда,
• пешаци чине око 23,9% погинулих у саобраћајним незгодама на путевима,
• млади возачи (19-25) су одговорни за 12,9% саобраћајних незгода са смртним
исходом и 15,4% саобраћајних незгода са повређенима,
• вожња у алкохолисаном стању је била узрок 6% смртних исхода и 9,3% укупних
повреда у 2010. години,
• сигурносне појасеве користи 70,3% возача, 65,2% путника на предњем седишту
и свега 2,4 % путника на задњем седишту. Безбедносна седишта за децу користи
50% деце испод 3 године старости. Заштитне кациге користи 94% возача
мотоцикла и свега 56% путника.
Проблеме у управљању и понашању учесника у саобраћају представљају:
• неприлагођена брзина и прекорачење брзине,
• нагло престројавање, претицање и непоштовање безбедног растојања и
одстојања између возила,
• неадекватно сагледавање безбедности пешака и бициклиста приликом
планирања,
• недовољна употреба сигурносних појасева и дечјих безбедносних седишта (на
предњем и задњем седишту),
• мотоциклисти као проблем у настајању (тренд повећања угрожености
мотоциклиста у саобраћају),
• обука кандидата за возаче, возачки испит и контрола нових возача,
• небезбедна комерцијална возила и небезбедно понашање возача комерцијалних
возила,
• умањене способности возача под дејством алкохола и психоактивних супстанци,
• континуирано обучавање о управљању безбедношћу саобраћаја у оквиру свих
субјеката безбедности саобраћаја,
• неадекватна координација активности безбедности саобраћаја.
Административни проблеми обухватају:
недостатак реалне политичке и административне подршке у решавању проблема
безбедности саобраћаја чест је проблем који је присутан у многим земљама, а који
битно утиче на усвајање и спровођење Националне стратегије на државном и локалном
нивоу,
• унапређење и јачање институционалног уређења и људских ресурса свих
заинтересованих организација,
• ограничени финансијски и људски ресурси за унапређење безбедности
саобраћаја, а тиме и спровођење циљева постављених Акционим планом;
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•

недостатак координисаног рада на државном нивоу,
ограничен интерес за праћење и евалуацију деловања у безбедности саобраћаја;
непостојање функционалне координације између база података о саобраћајним
незгодама (нпр. база података саобраћајне полиције, Агенције, ЈП „Путеви
Србије“ и Министарства здравља).

Технички проблеми (Инжењеринг) су следећи:
• у неким случајевима, кашњење у доношењу одређених подзаконских аката
користи се као изговор за неактивност,
• недовољно разумевање фактора безбедности саобраћаја приликом планирања,
изградње и одржавања,
• недостатак безбедних пешачких прелаза и тротоара,
• непостојање систематичног плана/програма за санацију опасних места (црних
тачака) на мрежи путева,
• недовољно иРАП мерења на мрежи главних путева,
• непостојање ревизије безбедности саобраћаја (РБС) приликом пројектовања и
изградње нових путева,
• непостојање провере безбедности саобраћаја (ПБС) на постојећим путевима;
• непостојање анализа доприноса пута саобраћајној незгоди са погинулим лицима
(у даљем тексту: дубинске анализе),
• активности које су усмерене на унапређење стања безбедности, нпр.
инвестирање у безбедност пешака, не треба сматрати „додатним трошком“ већ
унапређењем квалитета са високом стопом приноса на инвестирана средства,
• недовољан надзор.
ВИЗИЈА је дефинисана као достизање нивоа безбедности саобраћаја земаља Европске
уније са најбољим перформансама безбедности саобраћаја (SUN земљама) и
успостављање позитивног тренда у континуираном смањењу броја погинулих и
повређених лица.
МИСИЈА је дефинисана као успостављање ефективног система безбедности саобраћаја
који ће укључивати широк спектар заинтересованих страна, попут: Владе Републике
Србије, министарстава, различитих институција, осигуравајућих компанија,
универзитета, невладиних организација, ауто-мото клубова и удружења,
професионалаца, итд. и у коме ће свако препознати своје користи и одговорности.
Стратешки циљ бр. 1 је унапређење безбедности саобраћаја у Републици Србији до
2020. године, тако да број погинулих лица у саобраћајним незгодама буде смањен за
50% у односу на број погинулих лица у 2011. години. Средњорочни циљ је смањење
броја погинулих за 30% до 2017. године;
Стратешки циљ бр. 2 је унапређење безбедности саобраћаја у Републици Србији до 2020.
године, тако да број лица са тешким телесним повредама у саобраћајним незгодама буде
смањен за 30% у односу на број лица са тешким телесним повредама у 2011. години.
Средњорочни циљ је смањење броја тешких телесних повреда за 20% до 2017. године;
Најважније циљеве представљају:
• смањење броја погинулих на 100.000 становника (јавни ризик) за око 50%, са
10,07 у 2011. години на око 5 до 2020. године,
• смањење броја погинулих за 30% у односу на број из 2011. године до 2017. године,
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•

смањење броја лица са тешким телесним повредама за 20% у односу на број из
2011. године до 2017. године,
спашавање близу 1.000 живота који могу бити изгубљени у наредном периоду
(2011-2020) уколико се Национална стратегија и Акциони план не
имплементирају.

Саобраћајно образовање и васпитање деце предшколског и школског узраста
представља једну од мера за подизање нивоа безбедности саобраћаја, па би у циљу
осигурања адекватног понашања свих учесника у саобраћају, требало спроводити
одговарајућу обуку у предшколским установама (обдаништима), те основним и
средњим школама. Неке од препоручених активности су:
• основна и практична настава о безбедности саобраћаја у обдаништима,
• како тинејџери треба да се понашају у саобраћају,
• понашање бициклиста (основно познавање саобраћајних знакова, првенства
пролаза, опасности конзумирања алкохола и дрога и пружање прве помоћи) за
старије ученике,
• припрема за стицање возачке дозволе.
Истраживање саобраћајних незгода показује да млади и неискусни возачи често
учествују у тешким саобраћајним незгодама на путевима. Како би се постојеће стање
унапредило и спречиле будуће незгоде, неопходно је предузети следеће мере:
• унапредити обуку кандидата за возаче. Све процедуре и наставни материјал
треба прегледати имајући у виду како захтеве у погледу безбедности саобраћаја,
тако и захтеве Европске уније;
• возачка дозвола треба да садржи јединствени код центра за обуку возача;
• пратити нове возаче и рано реаговати на испољавање опасног и насилничког
понашања;
• даље развијање система додатне теоријске и практичне обуке возача, нпр. након
одузимања дозволе;
• искоренити корупцију у процедурама које се односе на возачке дозволе.
Потребно је реализовати јавне кампање, и циљу подизања свести јавности о значају
безбедности саобраћаја, које би пре свега требало да буду усмерене:
• против насилничке вожње,
• на смањење брзине кретања учесника у саобраћају,
• против вожње под утицајем алкохола,
• за коришћење сигурносних појасева,
• за безбедност деце,
• за ношење заштитних кацига,
• за поштовање првенства пролаза за пешаке на пешачким прелазима,
• за поштовање црвеног светла (и од стране пешака),
• на понашање пешака и бициклиста у саобраћају,
• на смањење употребе мобилног телефона за време управљања возилом и др.
Унапређење контроле техничке исправности моторних и прикључних возила и
подизање квалитета путне мреже представљају мере за достизање жељених циљева.
Наиме, ефикасан приступ и контрола развоја представљају кључне елементе за
превентиву развијања небезбедних путних мрежа, а предложени систем обавезне РБС
као и спровођење других врста контрола умањиће шансе да будући путеви постану
извор проблема.
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Потребно је реализовати спровођење и примену следећих међународно признатих алата
у домену безбедности саобраћаја:
• управљање црним тачкама;
• ревизија безбедности саобраћаја;
• провера безбедности саобраћаја;
• анализа доприноса пута саобраћајној незгоди са погинулим лицима (дубинска
анализа).
• iRAP и других.
Унапређење безбедности рањивих учесника у саобраћају и увођење самообјашњавајућих путева и опраштајуће околине пута представљају препоручене
активности за побољшање тренутног стања безбедности саобраћаја. Самообјашњавајући путеви и опраштајућа околина пута подразумевају:
• јасно препознатљиви путеви и њихове садржаје,
• одвојене саобраћајне траке или путеви за возила која се крећу различитим
брзинама нпр. теретна возила која се спорије крећу,
• одржавање коловоза чистим / обезбеђивање објеката поред пута (нпр.
постављањем заштитних ограда или уклањањем препрека),
• прилагођавање ограничења брзине условима локалне инфраструктуре и
окружења,
• уклањање рекламних билборда који ометају пажњу возача и других објеката
који представљају ризик за безбедност саобраћаја.
Према информацијама добијеним од саобраћајне полиције, прекорачење брзине
(неприлагођена брзина) и насилничка вожња, представљају главни узрок саобраћајних
незгода са фаталним исходом. Треба споменути да у већини случајева, поред
непоштовања брзине, и други фактори остварују додатни утицај на појаву незгоде.
Међутим, одлука возача да возе прописаном брзином која је прилагођена условима
саобраћаја, несумњиво ће допринети смањењу броја и тежине саобраћајних незгода.
Конкретне полицијске мере које треба увести или на које треба обратити већу пажњу:
• поставити стационарне безбедносне камере и АКС, нарочито у насељима и на
високоризичним укрштајима путева (постепено),
• камере које раде по принципу “контрола деонице” треба користити на
високоризичним деоницама пута и поставити их дуж трансевропске мреже
путева (коридора), постепено до 2015. године. Доказано је да је ово једна од
најефикаснијих мера за успоравање саобраћаја,
• мобилне камере и ручне ласерске уређаје за контролу брзине такође треба
користити јер пружају могућност да се региструје прекршај на одабраној
локацији,
• додатна контрола брзине на уоченим високоризичним местима,
• размотрити одговорност власника аутомобила у случају саобраћајног прекршаја
када је возило коришћено од стране трећих лица.
Дубинска анализа је систематичан приступ фаталном пропусту који се догодио у
саобраћајном систему. Она открива узрок трагедије као што је саобраћајна незгода са
погинулим лицима. Повод за анализу може бити било која саобраћајна незгода са
смртним исходом независно од места на коме се догодила. Циљ је да се пронађе ланац
догађаја који је довео до ове појединачне незгоде укључујући недостатке у
пројектовању пута, функционисању возила, људског или понашања животиња, итд., као
и да се предложе мере које би спречиле дешавање оваквог типа незгода на истом месту
или на неком другом сличном месту на путној мрежи.
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Циљ дубинске анализе може се сажети на следећи начин:
• дубинске анализе помоћи ће Управљачу саобраћајног система на путевима да
постане свестан недостатака у систему који су узроковали смртни исход или
повреду корисника путева. Анализа треба на систематичан начин да покуша да
пронађе узрок овог недостатка и начин интервенисања који ће спречити да се
исти тип незгоде поново догоди,
• дубинске анализе су један од начина да све заинтересоване стране постану
свесне грешака у саобраћајном систему које доводе до погинулих и повређених
учесника у саобраћају. Анализе ће различитим заинтересованим странама дати
могућност да преузму одговорност и предузму активности на унапређењу
безбедности саобраћаја у делу за који су надлежни.
Холандија - Стратешки план безбедности саобраћаја: од свих и за све
(ROAD SAFETY STRATEGIC PLAN 2008 - 2020: From, for and by everyone. Ministry of Transport, Public
Works and Water Management)

Сваке године у Холандији, саобраћај односи стотине живота и узрокује хиљаде повреда
које захтевају хоспитализацију (791 смртни случај у 2007 и 16.750 хоспитализација због
повреда у саобраћајним незгодама у 2006). На дневном нивоу, смртно страдају најмање
2 лица, а 45 повређених бива хоспитализовано. Незгоде коштају друштво око 9
милијарди еура сваке године (много више од друштвених трошкова загушења
саобраћаја) за болничке трошкове, рехабилитације, губитак производње, и остале
трошкове.
Потребно је напоменути да је безбедност на путевима у Холандији међу најбољим у
свету. У последњих десет година, број повреда је опао за више од 10%, а број смртних
случајева на путу је смањен за 30%, што представља значајне резултате имајући у виду
пораст мобилности за више од 20% у истом периоду.
У раним 1970-им, број смртно страдалих у саобраћајним незгодама годишње је био око
3000, па 791 смртно страдалих у 2007. години, представља значајан успех. Ова
редукција броја погинулих је делом резултат примене успешних мера као што су
кружни токови, употреба сигурносних појасева и поштовање ограничења дозвољеног
нивоа алкохолисаности.
Циљ Стратегије јесте да 2010. године, саобраћајне незгоде не буду узрок за више од 750
смртно страдалих и 17.000 повређених лица. Коначни циљ за 2020. годину, представља
снижење броја смртно страдалих у саобраћајним незгодама на 580 и броја повређених
на 12.250. Најважнија ограничења представљају придржавање смерница из Документа
о мобилности, у виду унапред дефинисане расподеле финансијских средстава и
очувања мобилности становника (свако може да изабере када ће путовати и коју ће
врсту превоза користити).
Дефинисане су групе мера од којих прву представљају технолошке иновације за
унапређење безбедности возила, као што су контрола одржавања безбедног одстојања
који помаже возачу да одржи довољну удаљеност од возила испред, упозорење о
брзинама (систем у возилима који обавештава возача које је ограничење брзине у било
којој тачки), упозорење о напуштању коловозне траке, који упозорава возача ако
његово возило има тенденцију изласка из траке, е-позив, којим возило аутоматски
обавештава агенцију хитне помоћи после незгоде.
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Друга група мера је усмерена ка учесницима у саобраћају који проузрокују небезбедне
ситуације. Почевши од 2010, возачи који су учестало управљали возилом под утицајем
аклохола, биће у обавези да опреме своја возила уређајем за блокирање при детоксикацији
алкохола (тест о задаху повезан са паљењем прекидача: ако је ниво алкохола у крви 0,2 или
већи, мотор се неће покренути, пилот пројекат је тренутно у току у Фризији). Чести
прекршиоци ограничења брзине ће бити у обавези да управљају возилом са уграђеним
уређајем за ограничавање брзине (лимитером брзине). За више мањих дела, предвиђена је
"васпитна мера": курс од неколико дана који учи људе пристојном понашању у друмском
саобраћају. У циљу едукације и подизања нивоа свести о значају безбедности саобраћаја,
предвиђена је примена кампања. Посматрано у дужем периоду, планирано је увођење
црних кутија због снимања параметара вожње возача почетника.
Ефикаснија заштита угрожених у саобраћају представља трећу групу мера, при чему је
идентификовано шест група угрожених учесника у саобраћају: пешаци и бициклисти,
мотоциклисти и мотористи, деца и старије особе. Предложено је остваривање заштите
кроз школовање, технологију и награде, тако да доживотно образовање представља
суштински део Стратегије. После лекција о безбедности саобраћаја током школовања и
полагања тестова за добијање возачке дозволе, подржани су садржаји на Интернету
(као што су онлајн тестирање), и сарадња са удружењима бициклиста и Централне
Канцеларије за тестирање моторних возила (CBR).
Планирано је увођење строжије процедуре тестирања за сертификацију возила у
организацији са EuroNCAP и законодавством EU. У дужем року, стављен је акценат на
развој стабилних бицикала за старију популацију, уз обавезно коришћење кациге за
децу, као и на размену најбоље праксе за безбедно окружење школе и инсталирање
система за детекцију пешака и бициклиста у возилима.
Алберта - Комуникациони план безбедности саобраћаја: трогодишња стратегија
(2008-2010)
(ALBERTA TRAFFIC SAFETY COMMUNICATIONS PLAN, THREE-YEAR STRATEGY (2008-2010). Office of
Traffic Safety Transportation, Safety Services Division, Alberta Transportation, 2008)

Број повреда у саобраћајним незгодама, у периоду од 2005. године до 2006. године,
повећан је за 6%, односно са 24 504 повређена лица на 25 964 повређена лица, при чему
је број смртних случајева редукован за 2,8%, са 466 на 453 смртно страдала лица.
Укупан број саобраћајних незгода је био у порасту, са 124.206 на 142.592 саобраћајне
незгоде (14,8%), а највећа стопа смртности је у старосној групи од 15-24 године, где
мушка популација 18-19 година старости представља најугроженију групу.
Ниво безбедности саобраћаја у Алберти, према Канадском заводу за статистику,
зависи од већег броја фактора. Утицајне факторе представљају нагли пораст броја
становника, у периоду од 2001. године до 2007. године (са 2.975.000 на 3.474.000
становника), јачање економије као последица развоја нафтне и гасне индустрије,
прилив нове радне снаге и потрошачки орјентисано друштво (са највећом
потрошњом у Канади). Велики број саобраћајних незгода представља последицу
усвојених ставова становника, што показује и истраживање спроведено на циљној
групи. Наиме, истраживањем је идентификовано да одређене санкције прекршиоце не
наводе на промену понашања, лежеран приступ вожњи, пренаглашено поуздање и
ослањање на сопствене вештине приликом вожње, пракса прекорачивања брзинских
ограничења од стране возача, уз представу да потпуно контролишу ситуацију и да
имају адекватан разлог за прекорачење брзине.
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Циљеве Стратегије у периоду 2008-2010 представљају редукција смртног страдања у
саобраћајним незгодама за 30% и редукција броја тешких телесних повреда за 30%.
Подциљеви су класификовани по специфичним категоријама, тако да је број смртно
страдалих и тешко повређених услед некоришћења сигурносних појасева, потребно
редуковати за 40%, број страдалих услед непоштовања ограничења брзине потребно је
смањити за 20%, а број смртно страдалих и тешко повређених услед вожње у
алкохолисаном стању, потребно је умањити за 40%.
Даље, укупан број смртно страдалих и тешко повређених рањивих учесника на
раскрсницама умањити за 30%, а за 20% редуковати број настрадалих рањивих
учесника на раскрсницама, број погинулих и тешко повређених у незгодама са учешћем
комерцијалних возила, редуковати за 20%, број погинулих и тешко повређених младих
возача аутомобила/мотора смањити за 20%, број погинулих и тешко повређених на
ванградским путевима, редуковати за 40% и број погинулих и тешко повређених
високо-ризичних возача потребно је умањити за 20%.
Калифорнија - Стратешки план безбедности на аутопутевима
(CALIFORNIA STRATEGIC HIGHWAY SAFETY PLAN. Departments within the Business, Transportation and
Housing Agency, 2006 )

Калифорнија је у 2004. години изгубила 469 возача, путника, пешака и бициклиста у
саобраћајним незгодама, што представља просек од 11 смртно страдалих лица на
путевима Калифорније на дневном нивоу. Другачије гледано, у Калифорнији је, у 2004.
години, било 1,25 смртно страдалих у саобраћају на 100 милиона путничких миља.
Акценат Стратегије је стављен на смањење броја саобраћајних незгода са смртним
исходима на путевима Калифорније и дефинисању препорука за реализацију
специфичних пројеката и активности закључно са 2010. годином. Конкретније, циљ
Стратегије представља достизање мање од једног смртног исхода на 100 милиона
путничких миља. У стратешком документу детаљно су размотрени најзначајнији
проблеми безбедности саобраћаја, који су класификовани у 16 области (изазова).
Изазове Стратегије чине:
• смањење броја саобраћајних незгода са смртним исходима у вожњи под
дејством алкохола и/или дрога;
• смањење броја и последица слетања са пута, као и чеоних судара;
• проверавање возача да ли имају дозволу и да ли су довољно стручни да
управљају возилом;
• повећавање коришћења сигурносних појасева и сигурносних седишта за децу;
• унапређење доношења одлука возача у вези првенства пролаза и полукружног
окретања;
• смањење броја смртно страдалих младих возача;
• унапређење безбедности раскрсница и на местима где се мења вид превоза;
• стварање безбеднијих трака за пешаке и пешачких прелаза;
• унапређење безбедности за старије кориснике;
• смањење прекорачења брзине и агресивне вожње;
• унапређење безбедности комерцијалних возила;
• унапређење безбедности мотоциклиста;
• унапређење безбедности бициклиста;
• повећање безбедности у радним зонама;
• унапређење опоравка жртава саобраћајних незгода;
• унапређење прикупљања, приступа и анализе базе података.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

41

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

Илиноис - План безбедности саобраћаја на путевима
(FY 2006 HIGHWAY SAFETY PLAN. Illinois Department of Transportation, Division of Traffic Safety)

Број смртно страдалих у саобраћајним незгодама у Илиноису је 2004. године је пао на
најнижи ниво у последњих шездесет година. Током 2004. године у саобраћајним
незгодама погинуло је укупно 1.356 лица, што је за 8% мање у односу на 2003. годину,
када је смртно страдало 1.454 лица.
Закон о употреби сигурносног појаса, оштрији прописи за возаче тинејџере, унапређена
безбедност деце и унапређена принуда поштовања прописа, представљају неке од
разлога смањења броја смртно страдалих у саобраћајним незгодама.

Дијаграм бр. 2.4 – Број смртно страдалих у саобраћајним незгодама, на 100 милиона миља, у Илиноису
(1985 – 2004)

Дијаграм бр. 2.5 – Стопа употребе сигурносних појасева, од стране путника на предњим седиштима
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Дијаграм бр. 2.6 – Проценат смртно страдалих у саобраћајним незгодама, услед вожње под дејством
алкохола, на 100 милиона пређених миља, у Илиноису (1999 – 2003)

Према Плану безбедности на путевима FY2006, расподела буџетских средстава
финансирања по областима, расподељена је тако да су највећа средства намењена
мерама заштите путника у возилима. Скоро подједнак ниво средстава је издвојен за
сузбијање вожње под дејством алкохола и унапређење безбедности саобраћаја на
аутопутевима, док је најмање средстава издвојено за развој базе података.

FY 2006
Процењена федерална средства*
Средства за сузбијање вожње
под дејством аклохола
(укупно три програма)
Одељак 411
Унапређење података
Средства за
за заштиту
заштиту путника
путника
Средства
(укупно пет
пет програма)
програма)
(укупно
Основни програм унапређења
Безбедности на аутопутевима
Одељак 402
*Сви приказани износи представљају процену збира нових и обртних средстава

Дијаграм бр. 2.7 – Процењена федерална средства намењена за безбедност саобраћаја, према областима
намене

Сваке године Одељење за безбедност саобраћаја врши идентификацију безбедносних
проблема, коришћењем неколико постојећих база података о саобраћајним незгодама,
као што су FARS, информације о здравственој нези, VMT податке, податке из
истраживања, као и резултате телефонских и истраживања обављених на терену.
Поменуте базе података се користе у склопу дефинисања политике, као и за расподелу
јавних средстава, са циљем ефикасне и исплативе реализације програма.
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Усвајање Закона из области безбедности саобраћаја (закон о сигурносним
појасевима, закон о издавању дозвола возачима тинејџерима и акт о заштити деце
путника) уз ангажовање принуде у спровођењу истих, као и едукацију и
информисање јавности, допринело је унапређењу безбедности саобраћаја. Наиме,
стопа употребе сигурносног појаса је са 83% (2003. године) порасла на 86% (2004.
године), при чему је стопа употребе седишта за децу повећана са 78% (2001. године)
на 83% (2003. године).
Програмом за сузбијање вожње под дејством алкохола, који подразумева ангажовање
тужиоца за безбедност саобраћаја, Јединице гувернера за злоупотребу алкохола и
Комитета за ревизију правосудног система, а чији је циљ био смањење стопе
саобраћајних незгода са смртним последицама услед конзумације алкохола, постигнути
су позитивни ефекти. Поред тога, у оквиру програма реализована је и кампања ''Пијеш
и возиш – губиш'', а резултати су очигледни јер је смањен број смртно настрадалих у
незгодама које за узрок имају вожњу у алкохолисаном стању, са 46% (2002. године) на
44% (2003. године).
Јужноафричка Република - Национална стратегија о безбедности саобраћаја на
путевима, 2006. па надаље
(NATIONAL ROAD SAFETY STRATEGY 2006 ONWARDS. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. Department:
transport)

Саобраћај Јужне Африке карактерише неколико фактора који су узрок великог броја
погинулих и повређених у саобраћају. Циљ постављен од стране афричких министара
саобраћаја у документу Миленијумског циља развоја, обухвата, између осталог,
преполовљавање броја смртних случајева до 2014.
Први фактор који утиче број и последице незгода представља неадекватно понашање
возача - 95% незгода је последица кршења саобраћајних правила, па је потребно подићи
проценат кажњених прекршилаца, уз организацију мини-блокада путева, као и
контролу брзине путем постављања камера. Предвиђено је увођење патрола на опасним
местима на путу, интензивирање тестирања на присуство алкохола, ефикасније
процесуирање починилаца кривичних дела, увођење нижег ограничења брзине на
небезбедним деоницама, као и унапређење обуке кандидата за возаче.
Схватање возача да нико не може да их казни (за саобраћајне прекршаје), представља
проблем за чије решавање је предвиђено оснивање Агенције за прекршаје у друмском
саобраћају, увођење Националног регистра о прекршајима и казнених поена за
идентификацију вишеструких починилаца прекршаја, као и усаглашавање висине казни
на нивоу Републике.
Како просечна старост највећег броја возила износи око 10 година, а такси возила више
од 13 година, предвиђено је периодично испитивање возила и редовнија контрола
возила јавног превоза, дефинисање техничких критеријума за возила кроз прописе и
пооштравање стандарда контроле возила у сервисима.
Сузбијање мита и корупције, било би омогућено формирањем Јединице за специјалне
истраге фалсификованих возачких дозвола и система за спречавање превара: микродотинг возила, примену најбоље праксе организације канцеларија за регистрацију и
разматрање потенцијала електронске идентификације возила и других технологија.
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Брзи путеви, који пролазе кроз непланска насеља и руралне средине, имају интензиван
пешачки саобраћај (уз непрописно понашање пешака), па су у циљу повећања
безбедности пешака предвиђени образовни програми у школама и заједницама, са
фокусом на уочљивости и исправном понашању у саобраћају, као и негативним
ефектима употребе алкохола на безбедност у саобраћају. Потребно је смањити
ограничења брзине у областима интензивног пешачког саобраћаја и спровести
ефикаснију принуду поштовања прописа на ванградским деоницама путева.
Аустралија - Национални акциони план за безбедност на путевима 2005 - 2006
(NATIONAL ROAD SAFETY ACTION PLAN 2005 – 2006. Australia, Australian Transport Council)

Национални акциони план за безбедност на путевима 2005-2006 године представља трећи
двогодишњи акциони план формулисан у оквиру Националне стратегије за безбедност на
путевима 2001-2010. План представља наставак примене ефективних мера из претходног
акционог плана за период 2003-2004. и има за циљ покретање нових акција на бази
актуелног стања и нових информација, као и све веће усмеравање пажње ка активностима
које ће утицати на безбедност након 2010. године. Циљ Националне стратегије представља
смањење броја смртно страдалих на 100000 становника (на годишњем нивоу) за 40
процената, са 9,3 током 1999. године на највише 5,6 током 2010. године. У Националном
акционом плану за безбедност на путевима 2005. и 2006. године, идентификоване су
области са потенцијалом за значајно смањење броја повређених на путевима, током
следећих неколико година, као и области за постављање основа у циљу дугорочног
унапређења. Изнад свега, новим планом подстиче се системски приступ
интервенцијама на пољу безбедности на путевима у циљу избора најбоље комбинације
мера.
Акциони план садржи широк опсег конкретних иницијатива, груписаних у пет области:
• безбеднији путеви и окружење,
• безбеднија брзина,
• безбеднија возила,
• безбеднији учесници у саобраћају - регулисање понашања учесника у саобраћају
кроз едукацију, принуду и системски приступ,
• остале одговарајуће мере.
Безбедност на путевима доста варира на мрежи путева, при чему повећана стопа
настрадалих представља показатељ неусаглашености између окружења путева и
брзине. Са системске тачке гледишта, унапређење друмске инфраструктуре у циљу
повећања толеранције на људске грешке, у односу на увођење оштријих ограничења
брзине кретања, представља боље решење, зато што су истовремено узети у обзир и
циљеви мобилности и циљеви безбедности саобраћаја. Програми за елиминисање
црних тачака, у поређењу са изградњом нових путева, захтевају релативно мала
улагања, али су веома ефективне у погледу подизања нивоа безбедности саобраћаја.
Мере намењене решавању проблема брзине, доприносе сузбијању опасности од настанка
саобраћајних незгода, као и смањењу броја повређених у саобраћајним незгодама, на
деловима мреже на којима су измене путева неизводљиве или неодговарајуће. Због дугог
временског периода, потребног за побољшање безбедности возила, могућности за нове
иницијативе које би могле да остваре утицај до 2010. године су ограничене. Скоро све
предвиђене активности у Националној стратегији до 2010. године везане за побољшања
возила већ су реализоване или планиране. Међутим, важно је убрзати увођење
безбедносних карактеристика у возилима и поставити основу за побољшања које ће
вероватно бити веома корисна у дугорочном смислу.
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Ефективни прописи и регулатива за учеснике у саобраћају су од фундаменталне
важности за безбедност друмског транспортног система. Закони о возачким дозволама
и правила на путевима успостављају одговарајуће стандарде компетентности, услове за
оцењивање и границе прихватљивог понашања. Али да би били ефективни, они морају
бити подржани мерама за подстицање њиховог поштовања од стране корисника. Зато
један од значајних фактора за формирање стабилног система безбедности саобраћаја
представља едукација и принуда учесника у саобраћају на поштовање прописа.
Северна територија - Стратегија безбедности саобраћаја
(NORTHERN TERITORY ROAD SAFETY STRATEGY 2004-2010)

Ниво безбедности саобраћаја у Северној Територији је у просеку знатно нижи у односу
на аустралијски просек. Највећи број погинулих у саобраћајним незгодама, посматрано
према полу, чине мушкарци, око 73%, док жене чине 27% укупног броја смртно
страдалих. Од укупног броја погинулих 35% представљају путници у возилима, возачи
чине 33%, пешаци 20%, мотоциклисти 7% и бициклисти 2%.
Услед оваквог стања безбедности саобраћаја на путевима Северне Територије,
препоручено је, у најкраћем периоду, формирање Националне стратегије за безбедност
на путевима, по узору на Аустралију. Кључни делови сваке стратегије су ВИЗИЈА смањење нивоа повређених на путевима и МИСИЈА - мање од 15 погинулих лица на
100000 становника до 2010. године, односно спасавање више од 11 живота на путевима,
на 100000 становника Северне Територије, до 2010. године.
Први циљ стратегије представља побољшање безбедности путева, кроз придржавање
аустралијских стандарда, упутстава и принципа за инвестирање у путеве, свођење на
минимум потенцијалних конфликата учесника у саобраћају и формулисање и примену
политике и законског оквира који доприносе безбеднијем и ефикаснијем транспортном
систему. Други важан циљ стратегије односи се на безбедније учеснике у саобраћају,
кроз побољшање вештина и способности возача, обезбеђења едукације и обуке у складу
са најбољом националном праксом и унапређење и подржавање едукације, принуде и
кампања.
Безбеднија возила представљају трећи важан циљ стратегије, а дефинисане
активности обухватају стварање што већих могућности за заштиту путника кроз
побољшање безбедносних перформанси возила, промовисање безбедних возила и
едукације јавности о условима које возила морају испуњавати. Ефективне хитне
интервенције су четврти кључни циљ стратегије, а планиране активности обухватају
подстицање брзих корективних акција и интервенција на местима саобраћајних
незгода. Потребно је омогућити долазак екипа хитне помоћи на место незгоде у току
''златног часа'', размотрити инфраструктурне могућности за побољшање
комуникације са местима саобраћајних незгода и у разним агенцијама и различитим
слојевима власти промовисати обавезу поседовања квалификација за пружање прве
помоћи.
Hawke's Bay - Регионална стратегија копненог транспорта
(HAWKE'S BAY REGIONAL LAND TRANSPORT STRATEGY, 2002)

Стратегија –Hawke's Bay Регионална стратегија копненог транспорта (RTLS) – трећа је
коју је припремио Hawke's Bay Регионални савет.
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Стратегија је формирана у циљу:
• идентификације будућих потреба копненог транспорта у разматраном региону,
• идентификације најпогоднијих мера за испуњавање тих потреба на безбедан
начин, ефективан у погледу трошкова, узимајући у обзир ефекте које ће
транспортни систем вероватно имати на окружење,
• идентификације одговарајућих улога свих врста копненог транспорта у региону,
укључујући теретни саобраћај, јавни путнички транспорт, бициклистички и
пешачки саобраћај,
• идентификације најбољих мера за постизање жељених циљева,
• усклађености са свим регионалним плановима путничког транспорта (у складу
са одељком 47 Акта о дозволама за транспортне услуге из 1989. године)
припремљеним од стране регионалног савета, који је припремао и стратегију.
Hawke's Bay има 510,7 km државних путева (30. јуна 2002. године). Друмски теретни
сектор представља интегрални део економије у региону, која се заснива на
пољопривреди, хортикултури укључујући и виноградарство, шумарство, производњу и
туризам. Највећи део међуградског саобраћаја одвија се у оквиру система државних
путева, уз подршку мреже главних и споредних путева. Економија у Hawke's Bay
углавном се базира на примарној производњи и на преради примарних производа.
Систем копненог транспорта, а нарочито мрежа путева, развијали су се углавном на
основу потреба индустрије. Постоје два сектора у којима потребе за теретним
транспортом значајно утичу на мрежу путева у региону и то Шумарство и
Хортикултура/пољопривреда.
Визија у области копненог транспорта у Hawke's Bay углавном се базира на безбедној и
ефикасној транспортној мрежи која омогућава да тежње заједнице буду остварене по
разумној цени и на одржив начин, у погледу окружења. Визијом је обухваћен
стратешки развој мреже копненог транспорта, која би требало да:
• олакшава економски развој и раст у региону,
• омогућава људима добар приступ до места запослења, образовних установа,
установа за здравствену негу, и до локација за друштвене активности и
рекреацију,
• подржава вожњу бицикла, пешачење и јавни транспорт,
• буде регулисана на такав начин да негативни ефекти на окружење буду
избегнути, елиминисани или ублажени,
• помаже минимизирању трошкова и повећању ефикасности индустрије, кроз
одржавање идентификованог минималног нивоа услуга,
• пружа прихватљив ниво безбедности у саобраћају,
• буде ефикасно и адекватно финансирана.
Национални кооперативни програм истраживања аутопутева
Стратешки план за унапређење безбедности путног окружења

(NCHRP) -

(MCginnis Lewisburg, G. R (2001.) STRATEGIC PLAN FOR IMPROVING ROADSIDE SAFETY. Pennsylvania,
2001)

Реализација стратегијског плана се спроводи кроз две фазе, тако да се током прве фазе процеса
успоставља организациони оквир и обезбеђују се ресурси. У другој фази су потребни подаци и
аналитички ресурси за развијање решења проблема безбедности окружења путева.
ПРВА ФАЗА – први корак при реализацији плана представља формирање коалиције
владиних, индустријских, институционалних и грађанских партнера који ће бити
ангажовани на побољшању безбедности окружења путева.
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Потребно је идентификовати једну организацију као лидера у формирању коалиције,
основати водећи комитет за надзор, идентификовати кључне партнере и остале
учеснике, подстаћи кључне партнере на преузимање одговорности за реализацију
одређених аспеката стратегијског плана и успоставити комуникацију међу партнерима.
Следеће што је потребно је подизање свести јавности о важности безбедности
окружења путева. Две компоненте ове кампање за подизање свести су информисање
изабраних представника грађана, еколошке заједнице, полицијских организација,
новинских медија и др. о важности програма безбедности окружења путева, као и
информисање јавности о конкретним проблемима безбедности путева на које јавност
може да утиче.
Развијање програма финансирања на федералном, државном и локалном нивоу
реализује се кроз оцењивање потреба за финансирањем и успостављање приоритета за
улагање финансијских средстава, идентификовање потенцијалних извора финансирања,
успостављање елемената безбедности путева за финансирање у оквиру федералног и
државног буџета, идентификовање могућности за финансирање безбедности путева из
заједничких фондова и на бази кооперативних споразума између коалиционих
партнера, и пружање информација о безбедности путева које су довољне за доносиоце
одлука на државном и локалном нивоу.
У циљу одржавања заинтересованости унутар коалиције и гаранције непрекидног
финансирања, потребно је увести текуће програме за преношење информација о
безбедности путева професионалцима, истраживачима, доносиоцима одлука и јавности.
Развој нових технологија, нова открића у истраживањима, прилагођавање промени
састава возног парка, промене понашања возача и промена друштвених приоритета
само су неке од промена које траже измене стратегијског плана. Текући процес измена
требало би да садржи развијање система за периодично ажурирање стратегијског плана,
идентификовање приоритетних истраживачких потреба за AASHTO, FHWA и друге, и
промену приоритета у складу са новим знањима и измењеним карактеристикама возног
парка, популације возача и других фактора.
ДРУГА ФАЗА – први задатак је формирање побољшаних система пописа путева и
окружења путева, базираних на заједничком референтном позиционом систему. Ови
системи омогућиће различитим члановима коалиције за безбедност окружења путева да
размењују и пореде податке. Коалиција би конкретно требало да успостави заједнички
референтни позициони систем за интегрисање свих база података, побољша базе
података о путевима/окружењу путева, и побољша податке о одвијању саобраћаја.
Да би се дошло до смислених решења потребни су валидни подаци битни за различита
питања безбедности окружења путева. Да би се започео процес добијања ових података
коалиција би требало да формира оквир за успостављање кооперативних споразума за
развијање потребних информационих ресурса, побољша базе података о друмским
саобраћајним незгодама, и истражује и прати ефективност мера у окружењу путева
како би се повећао обим расположивих информација из процена постојеће безбедносне
опреме у окружењу путева.
Савремене методологије и алати за анализу и симулацију саобраћајних незгода у
окружењу путева и тестова саобраћајних незгода потребни су за побољшање
разумевања фундаменталних веза између безбедности, карактеристика окружења
путева као што су слободне зоне, бочни нагиби и опрема поред путева, и саобраћајних
фактора.
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Кораци у остварењу овог општег циља су формирање базе података о динамици возила
у саобраћајним незгодама поред путева, развијање и примена техника анализе коначних
елемената у циљу моделирања везе између возила и безбедносне опреме у окружењу
путева, примена динамичких модела возила у истраживању превртања возила и
сценарија пре и после удара, и испитивање постојећих Федералних стандарда за
безбедност моторних возила (FMVSS) у циљу повезивања са перформансама опреме
поред путева.
Решавање проблема безбедности окружења путева подразумеваће примену мера
прилагођених посебним местима и ситуацијама. Због тога се морају успоставити текући
програми за обављање анализа безбедности и идентификовање опасних места у
окружењу путева како би се идентификовала опасна или потенцијално опасна места у
окружењу путева, анализирала проблематична места у окружењу путева у циљу
утврђивања узрока саобраћајних незгода, и изабрале алтернативне мере користећи
технике ефективности у погледу трошкова.
Енглеска - Стратегија безбедности на путевима
(ROAD SAFETY STRATEGY - TOMORROW’S ROADS: safer for everyone, the government’s road safety
strategy and casualty reduction targets for 2010, Department for Transport, Local Government and the Regions)

Незгоде на путевима доводе до огромне људске патње. Сваке године, око 3.500 људи
изгуби живот на путевима Британије, а 40.000 задобије тешке телесне повреде. Укупно,
преко 300.000 људи страда годишње на путевима у скоро 240.000 незгода, при чему је
број незгода са материјалном штетом и око 15 пута већи. Ово представља озбиљно
економско оптерећење, где је директни трошак незгода на путевима, рачунајући ту и
смртне случајеве и повреде, процењен на око 3 милијарде фунти годишње.
Циљеви Стратегије, за 2010. годину, у односу на просек из периода 1994 - 1998, су
смањење броја погинулих или тешко повређених у саобраћајним незгодама за 40%,
смањење броја погинуле или тешко повређене деце за 50%, и смањење броја лаких
повреда (изражено бројем лако повређених људи на 100 милиона пређених километара)
за 10%.
Оквиром Стратегије за унапређење безбедности саобраћаја на путевима, дефинисано је
десет главних области за спровођење активности. ''Безбедније за децу'', ''Безбеднији
возачи – обучавање и испитивање'', ''Безбеднији возачи – алкохол, дроге и сањивост'',
''Безбеднија инфраструктура'', ''Безбедније брзине'', ''Безбеднија возила'', ''Безбеднија
вожња мотоцикла'', ''Безбеднији пешаци, бициклисти и јахачи на коњима'', ''Боља
принуда'', ''Промовисање безбеднијег саобраћаја на путевима''.
2.2.4 Стратегије, планови и програми на локалном нивоу
Пројекат стратегија Београда о безбедности саобраћаја 2011-2015
''Пројекат стратегија Београда о безбедности саобраћаја 2011-2015'' представља
стратешки најважнији документ у области безбедности саобраћаја у Србији. Овим
пројектом дефинисани су визија, мисија и циљеви унапређења безбедности
саобраћају за период 2011-2015, а за сваку од општина израђен је јединствен
акциони план, који је осмишљен на основу детаљних анализа, теренских
истраживања и сарадње са руководством сваке општине.
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Важно је истаћи и то да су посебно третирани кључни проблеми безбедности
саобраћаја (млади возачи, алкохол, брзина,...), као и проблем угрожености рањивих
учесника у саобраћају. Стратешко управљање безбедношћу саобраћаја подразумева
постојање развијеног заштитног система у безбедности саобраћаја, активно учешће
многобројних субјеката, сарадњу и усаглашено деловање. Ово су веома амбициозне, али
неопходне, претпоставке које у Београду нису обезбеђене у потпуности. Због тога прва
стратегија мора да обухвати и доследно испуњавање наведених претпоставки.
Негативни економски ефекти саобраћајних незгода се огледају кроз годишње губитке
Србије од најмање 2% БНД (око 800.000.000 € у 2009. години у Србији и најмање
656.000.000 € у 2010. години), а у последњих 10 година Србија је изгубила око 9,04
милијарди € због саобраћајних незгода.
Области у којима је, уз најмања улагања, могуће постићи највеће ефекте у смањивању
страдања у саобраћају су:
• боље спровођење Закона о безбедности саобраћаја,
• управљање брзинама,
• унапређивање паркирања у функцији безбедности саобраћаја и
• унапређивање безбедности рањивих учесника у саобраћају (деце, пешака,
бициклиста и мотоциклиста).
Предлог ВИЗИЈЕ стратегије гласи: ''Достићи у БЕОГРАДУ ниво безбедности учесника
у саобраћају као у ЕУ и успоставити позитивне трендове и континуирано опадање броја
погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама у Београду, тако да се Београд
изједначи са најбољим европским градовима''.
МИСИЈА стратегије обухвата постизање:
• услова за одрживи развој саобраћаја и транспорта у коме ће сви учесници, а
посебно ''рањиви'' учесници саобраћаја и транспорта бити безбедни,
• успостављања ефикасног заштитног система у саобраћају који ће укључити
широк спектар субјеката, а посебно: градоначелника, градско веће, Савет за
безбедност саобраћаја, саобраћајну полицију, секретаријате и друге органе
локалне самоуправе на нивоу града, председнике општина, општинске органе
самоуправе, Универзитет и друге високошколске установе, невладине
организације, Ауто мото савез Србије, Црвени крст Србије, друге институције и
појединце,
• успостављања функционалног концепта подељене одговорности за безбедност
саобраћаја,
• проширивања система одговорности за саобраћајне незгоде са директних
учесника у незгоди, на оне субјекте који могу допринети смањењу броја и
последица саобраћајних незгода.
Најважнији краткорочни циљеви обухватају:
• успостављање ефикасног, перманентног и стабилног рада градског Савета за
безбедност саобраћаја и добру координацију са свим општинама, у наредне 3
године,
• имплементирање савременог концепта образовања за безбедно учешће у
саобраћају у предшколске установе, основне и средње школе, у наредне 3
године,
• повећати одговорност, надзор и контролу над и у предузећима за пројектовање,
изградњу и одржавање путева, предузећима за израду, уградњу и одржавање
саобраћајне сигнализације, у наредне 2 године,
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•
•
•

увести у праксу савремене процедуре унапређења безбедности пута
(имплементација члана 156. ЗоБС), током наредне године,
смањити број погинулих лица за 40% до 2015. у односу на 2010. годину,
смањити број лица са тешким телесним повредама за 20% до 2015. у односу на
2010. годину.

Дугорочни циљеви подразумевају реализацију бројних активности, од којих се међу
најзначајнијим налазе:
• усклађивање нивоа безбедности саобраћаја у Београду са нивоом безбедности
главних градова у EU,
• успостављање сигурног заштитног система у безбедности саобраћаја, директно
подржаног од политичара, стручњака и јавности, а предвођеног
професионалцима,
• смањити број погинулих лица за 50% до 2020. године у односу на 2010. годину,
• смањити број лица са тешким телесним повредама за 50% до 2020. године у
односу на 2010. годину,
• започињање и перманентно спровођење мера за заштиту рањивих учесника у
саобраћају,
• увођење, фаворизовање, стварање услова за безбедно учешће и промовисање
немоторизоване врсте саобраћаја (пешачки, бициклистички, ролерски итд.
Кључна подручја примене Стратегије града Београда су директно повезана са
унапређењем 4 елемента безбедности саобраћаја (концепт ''4Е''), односно образовања,
инжењерских мера, присиле и прве помоћи.
Конкретне мере које ће бити спровођене могу се класификовати у 6 група:
• институционално јачање,
• образовне мере,
• инжењерске мере,
• унапређење прве помоћи и третмана повређених,
• унапређење поштовања прописа и
• остале мере.
Само од казни за саобраћајне прекршаје, до краја 2010. године, у градски буџет су
уплаћена наменска средства у износу од 205.000.000 РСД која се могу користити за
поправљање саобраћајне инфраструктуре у граду (до 50% средстава), рад градског
савета за безбедност саобраћаја, унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и научноистраживачки рад у области безбедности саобраћаја (члан 18 и 19 Закона о безбедности
саобраћаја). Поред ових средстава, Београд ће из буџета града, односно буџета општина
обезбедити одговарајућа финансијска средства за подршку овој стратегији безбедности
саобраћаја. Закон предвиђа да се наведена средства могу користити према програму
који доноси градско веће, на предлог градског савета за безбедност саобраћаја. Београд
ће у складу са дефинисаним приоритетима у овој стратегији и програмима коришћења
наменских средстава предвидети партиципацију општина и других субјеката у
финансирању појединих мера безбедности саобраћаја.
У наредном периоду Београд ће сагледати законске и друге могућности П-П-П (''Public
Private Partnership ''- Јавно Приватно Партнерство) у финансирању и спровођењу мера и
активности из ове Стратегије.
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У оквиру стратегије израђени су јединствени акциони планови за 17 Београдских
општина и посебан анекс о безбедности мотоциклиста у Београду, који су
подразумевали сарадњу са локалним органима власти, уз уважавање специфичности
саобраћајног система сваке од општина. Наиме, анализа обухватала карактеристичне
околности као што су пролазак аутопута кроз неке од општина, затим повећан обим
тракторског саобраћаја у приградским општинама и сл.
Акциони план за општину Вождовац представљен је у кратким цртама у наредном
тексту, где су наглашени основни елементи плана и кључне области деловања. ВИЗИЈА, МИСИЈА И АМБИЦИЈА Вождовца је побољшање безбедности рањивих учесника у
саобраћају, на првом месту пешака, деце пешака, старих лица пешака, бициклиста итд.,
кроз унапређење заштитног система рањивих учесника у саобраћају и унапређење јавног превоза. Дугорочно посматрано, ВИЗИЈА градске општине Вождовац је ''нула страдалих учесника у саобраћају''.
Табела бр. 2.7 - Циљеви стратегије за Вождовац

Циљано смањење броја и последица саобраћајних
незгода
основа
циљ
Категорија
2009
2015
Број саобраћајних
2127
1063
незгода
Број смртно страдалих
7
3
лица

Дијаграм бр. 2.8 – Број саобраћајних незгода у Вождовцу, у периоду 2006 – 2009

Заштитни систем представља кључну област деловања, са планираним активностима јачања постојећих и изградње нових капацитета и институција безбедности саобраћаја,
остваривања координација активности и кооперација утицајних субјеката. Критичне
компоненте обухватају:
• додељивање одговорности за безбедност на путевима носиоцима политичке власти,
• обука довољног броја носиоца послова безбедности саобраћаја (кључног особља),
• функционисање општинског тела за безбедност саобраћаја,
• техничка и финансијска подршка раду општинског тела за БС,
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•
•

•
•
•

успостављање одрживе координације и кооперације између различитих субјеката безбедности саобраћаја у општини,
успостављање одрживе кооперације и координације између општинских органа
и градске управе (посебно секретаријата за саобраћај и секретаријата за образовање),
доступност података о саобраћајним незгодама и индикаторима безбедности саобраћаја у општини,
обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења средстава
за безбедност саобраћаја,
припрема годишњег извештаја о безбедности саобраћаја и годишњег извештаја о
спровођењу Акционог плана безбедности саобраћаја у општини.

Слика бр. 2.5 – Субјекти заинтересовани за безбедност саобраћаја (stakeholders) у општини Вождовац

Безбеднији возачи, је следећа неизоставна област деловања, са планираним
активностима дефинисања и успостављања система унапређења понашања возача у саобраћају, кроз различите видове обука, едукација, репресивних мера.
Скуп критичних компоненти обухвата:
• почетак примене програма обуке и полагања возачког испита по новом закону
о безбедности саобраћаја,
• формирање базе података о саобраћајним незгодама и прекршајима, праћење
понашања возача и примена система казнених поена,
• ниво свести о безбедности саобраћаја од стране кандидата за полагање возачких испита, тако и од стране возача,
• развијање програма за праћење, издвајање и посебну обуку рецидивиста
(сталних прекршиоца),
• развијање програма за праћење возача почетника и младих возача,
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•

•

•
•

успостављање одрживе кооперације и координације између општинских органа и представника ауто-школа, саобраћајне полиције, послодаваца који имају
возаче професионалце,
доступност података о саобраћајним незгодама и другим индикаторима безбедности саобраћаја у општини на основу којих би било могуће пратити резултате рада ауто-школа,
обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења средстава за безбедност саобраћаја;
припрема годишњег извештаја о безбедности саобраћаја и годишњег извештаја о спровођењу Акционог плана безбедности саобраћаја у општини.

Промоције безбедности представљају кључну област, са акцентом на спровођењу кампања за подизање нивоа безбедности саобраћаја, при чему ће кампање бити првенствено усмерене ка брзини, алкохолу, деци, рањивим учесницима у саобраћају, јавном превозу, агресивној вожњи. Критичне компоненте представљају:
• почетак примене промоција безбедности саобраћаја;
• подршка кампањи (стручна, медијска, финансијска, политичка, полицијска,
нормативна и подршка најшире јавности);
• ниво свести о значају кампања на подизање нивоа безбедности саобраћаја;
• развијање програма за праћење и развој кампање;
• успостављање одрживе кооперације и координације између општинских органа и представника медија, саобраћајне полиције;
• доступност података о саобраћајним незгодама и другим индикаторима безбедности саобраћаја у општини на основу којих би било могуће пратити резултате кампања;
• обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења средстава за безбедност саобраћаја;
• припрема годишњег извештаја о безбедности саобраћаја и годишњег извештаја о спровођењу Акционог плана безбедности саобраћаја у општини.
Безбеднија инфраструктура је кључни елемент система безбедности саобраћаја, са
активностима на примени нових процедура и алата унапређења безбедности саобраћаја
постојеће и планиране путне мреже, одржавања постојеће путне мреже, развоја и јачања система јавног превоза. Критичне компоненте су:
• обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења средстава
за безбедност саобраћаја,
• обука довољног броја носилаца послова безбедности саобраћаја (кључног особља),
• формирање и функционисање општинског тела за безбедност саобраћаја;
• техничка и финансијска подршка раду општинског тела за БС,
• доступност података о саобраћајним незгодама и индикаторима безбедности саобраћаја у општини,
• припрема анализа безбедности саобраћаја у општини,
• непостојање довољног броја особља за спровођење ревизија и провера безбедности саобраћаја.
Најважније активности, односно правци деловања који су такође дефинисани овим Акционим планом (нпр. боље спровођење закона, рањиви учесници у саобраћају, јавни
превоз итд.), представљају:
• обезбеђивање средстава и припрема годишњег програма коришћења средстава
за безбедност саобраћаја,
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•
•
•
•
•
•

обука довољног броја носиоца послова безбедности саобраћаја (кључног особља),
формирање и функционисање општинског тела за безбедност саобраћаја,
техничка и финансијска подршка раду општинског тела за БС,
доступност података о саобраћајним незгодама и индикаторима безбедности саобраћаја у општини,
припрема анализа безбедности саобраћаја у општини,
детектовање небезбедних понашања, а посебно саобраћајних прекршаја.

Слика бр. 2.6 – Систем управљања безбедношћу саобраћаја на путевима

У оквиру акционог плана формиран је табеларни приказ плана активности (мастер
табеле) и приказани су резултати SWOT анализе (S – снага, W – слабост, О – прилика,
Т – претња), која је извршена уз сарадњу са представницима општине на Форумима
организованим на Саобраћајном факултету у Београду. Прилог акционог плана
обухватао је анализу безбедности саобраћаја (податке о саобраћајним незгодама,
податке из анкета), инвентар проблема безбедности саобраћаја, формиран у сарадњи са
представницима општина и кроз теренска истраживања, као и мапе ризика са
просторном расподелом саобраћајних незгода, према различитим критеријумима (5
најчешћих видова саобраћајних незгода, саобраћајне незгоде са двоточкашима,
пешацима, незгоде на раскрсницама, незгоде са погинулим лицима и тешким телесним
повредама, све саобраћајне незгоде и 3 најчешћа узрока саобраћајних незгода).
Радна верзија акционог плана достављена је представницима општина, који су
износили своје коментаре и сугестије, на основу чега је формирана коначна верзија
акционог плана. На овај начин представници општина су утицали да коначна форма
документа буде прилагођена структурама општинских власти. Позитиван ефекат
представља и чињеница да текст акционог плана, онима који су надлежни за његово
спровођење, неће представљати материјал непознатог садржаја, већ документ на чијој
изради су активно учествовали и чији садржај прихватају и подржавају. Поред тога, на
почетку акционог плана налази се предговор, на меморандуму општине, са потписом
председника општине (или лица са овлашћењем да стави потпис уместо председника) и
печатом општине.
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Посебан анекс ''безбедност мотоциклиста'' прикључен је акционим плановима и
тексту стратегије града Београда о безбедности саобраћаја, из разлога што ова
категорија учесника у саобраћају представља једну од најугроженијих група, са аспекта
безбедности у саобраћају.
Према међународним подацима за 2006. годину, број погинулих возача мопеда чинио је
5,7% укупног броја свих погинулих лица у саобраћајним незгодама, док је број
погинулих возача мотоцикала чинио око 16,1% укупног броја свих саобраћајних
незгода са погинулим лицима, на простору ЕУ-14. Потребно је напоменути да укупан
број регистрованих двоточкаша чини само 2% укупног броја свих регистрованих
моторних возила на посматраном подручју.
У Београду, главном граду Србије, проблем безбедности возача двоточкаша у саобраћају је посебно изражен и наглашен, како због величине града (око једна четвртина
свих становника Србије живи у Београду), тако и због нагле популаризације овог вида
превоза почетком 21 века. На основу анализе података о саобраћајним незгодама у
којима учествују возачи двоточкаша може се закључити да су саобраћајне незгоде и
њихове последице на територији града Београда успоставиле забрињавајуће растући
тренд, а што додатно подстиче на предузимање неопходних акција како би се наведени
раст даље зауставио.

Дијаграм бр. 2.9 - Процентуално учешће броја настрадалих возача двоточкаша у односу на укупан број
настрадалих, у Београду за период 2006 – 2009. године

ВИЗИЈУ града Београда представља ''развој саобраћаја без страдалих рањивих учесника
у саобраћају'', што ће га приближити многим развијеним Европским градовима који
имају и више од неколико десетина хиљада регистрованих двоточкаша, а не ретко
стотина хиљада који су безбедно интегрисани у тамошње саобраћајне системе.
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ за подизање нивоа безбедности двоточкаша обухватају:
 у наредном петогодишњем периоду (2011-2015) на територији града Београда,
смањити број саобраћајних незгода, у којима учествују возачи двоточкаша, за
40%,
 у наредном петогодишњем периоду, смањити број смртно страдалих возача
двоточкаша за 50%, у односу на претходни петогодишњи период (2006-2010),
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у планираном периоду (2011-2015), повећати број регистрованих двоточкаша на
територији града Београда за 100%, како би били искоришћени сви бенефити
овог вида превоза.

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ се заснивају на могућности потпуне интеграције двоточкаша у
транспортни систем града Београда и одрживог развоја, и то кроз:
 подршку популаризације овог вида превоза од стране најшире стручне јавности,
носилаца власти на нивоу града Београда и локалном нивоу и најшире јавности,
кроз коришћење бенефита овог вида превоза,
 образовање, едукација и обука од стране стручњака из ове области у оквиру
система образовних институција (основне школе, средње школе и др.) о значају
безбедног учествовања и безбедног управљања двоточкашем у саобраћају, као и
учешће струке на међународним и домаћим конференцијама, семинарима и др.,
у циљу едукације у овој области,
 анализа посебних потреба појединачних категорија у које спадају мопеди,
мотоцикли, лаки и тешки трицикли и лаки и тешки четвороцикли, и
прилагођавање посебног сета мера свакој од наведених категорија,
 обезбеђивање одговарајућих инфраструктурних капацитета (одговарајући
паркинг простор, одговарајућа хоризонтална и вертикална сигнализација и др.),
од стране надлежних институција Града,
 подвођење вожње на задњем точку као забрањене радње, односно као посебног
темина у оквиру ЗОБС – насилничка вожња и оштра контрола и санкционисање
насилничке вожње у домену безбедности двоточкаша у саобраћају,
 стварање простора за остваривање економских бенефита, корисника овог вида
превоза (регистрација, путарина и др.).
Коришћењем концепта Хедонове матрице (Haddon Matrix), коју сачињавају елементи
саобраћајног система човек, возило, пут и окружење, представљени су најбитнији
фактори у оквиру којих је потребно спровести План, по узору на Европска искустава.
Фактор човек, представља област деловања за коју је предвиђена реализација скупа
активности, од којих су значајне:
• спровођење ЗОБС у делу који се тиче образовања, едукације и обуке возача
двоточкаша,
• измена Правилника који се односе на област двоточкаша (пример: обавезно присуство
инструктора приликом практичног дела возачког испита, што сада није случај),
• успоставити квалитетан и акредитован план теоријске и практичне едукације у
сарадњи са институцијама, асоцијацијама, удружењима и др. која се баве
безбедношћу двоточкаша у саобраћају,
• укључивање познатих мото тркача и искусних возача мото клубова у практичној
едукацији младих возача (трибине и промоција),
• активна сарадња са директорима образовних установа како би се вршила
едукација деце и младих у области безбедности двоточкаша у саобраћају,
• саобраћајни полигони за двоточкаше – тренинг центри за обуку деце, школске
деце, младих возача и др,
• пооштравање казнене политике за возаче двоточкаша који возе под утицајем
прекомерне дозе алкохола, дрога или насилничке вожње,
• промоција ношења високо уочљиве заштитне опреме (кацига, јакне, панталоне,
чизме и рукавице).
Фактор возило, представља кључну област деловања, за коју је планирана реализација
скупа активности, од којих се према значају издвајају:
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примена посебних прописа везаних за технички преглед двоточкаша (пооштрена
контрола уређаја на возилу, система и др.),
промоција коришћења ИТС опреме која доприноси побољшању безбедности возача
двоточкаша и спровођење мера да се ова опрема учини доступнијом,
дељење брошура приликом куповине нових двоточкаша о значају безбедног
учествовања и управљања двоточкашем у саобраћају,
сарадња увозника двоточкаша, овлашћених сервисера, техничких прегледа и др.
који имају директан утицај на само возило, са институцијама и стручњацима из
области безбедности саобраћаја у циљу побољшања стања безбедности,
едукација младих возача о правилном избору возила у зависности од потреба.

Фактор пут представља базични елемент саобраћајног система, а планиране активности
за унапређење безбедности овог елемента обухватају:
• пројектовање и одржавање путне инфраструктуре тако да буде прилагођена овој
категорији учесника у саобраћају (кривине, раскрснице, нагиб и др.),
• спровођење РСА И РСИ од стране управљача пута и сарадња међу
институцијама у примени и спровођењу РСА И РСИ у овој области (дефинисање
посебног правилника за двоточкаше, за град Београд по ком би се спроводио
РСА И РСИ),
• идентификација црних тачака, односно места на којима страда повећан број
возача двоточкаша и дефинисање критеријума црне тачке за ову категорију
учесника у саобраћају (израда Студије црних тачака и просторне расподеле
саобраћајних незгода у којима учествују возачи двоточкаша на нивоу Београда),
• побољшање уличне расвете, посебно на местима на којима су се догодиле
саобраћајне незгоде у којима су учествовали двоточкаши у ноћним условима,
• рад стручњака из области безбедности двоточкаша са свим управљачима пута на
нивоу локалних заједница како би се едуковали у циљу прилагођавања путне
инфраструктуре овој категорији учесника у саобраћају.
Фактор окружење представља област деловања за коју је предвиђена реализација скупа
активности, од којих су значајне:
• медијске кампање о безбедности двоточкаша у саобраћају у делу који је
најзначајнији за смањење броја настрадалих возача двоточкаша (брзина,
уочљивост, кацига, алкохол и др.),
• промоција ношења заштитне кациге и опреме од стране медијски познатих
особа,
• промоција правилних начина уочавања возача двоточкаша у саобраћају, од
стране медијски познатих особа,
• праћење ефеката кампања о безбедности двоточкаша у саобраћају,
• медијски пропраћене акције у организацији институција, мото клубова, увозника
где се промовише безбедна вожња двоточкаша.
Програм безбедности саобраћаја Берлин 2010: Берлин безбедно у покрету
(Verkehrssicherheitsprogramm Berlin 2010„Berlin Sicher Mobil“. Inhaltliche Konzeption, Koordination und
Bearbeitung, 2005.)

Програм безбедности саобраћаја Берлин 2010: Берлин безбедно у покрету уводи
неопходне оквире за ефективан и одржив програм безбедности саобраћаја за град
Берлин, све до 2010. године, па и након тога. Програмом су постављени конкретни
циљеви, образложена је неопходност спровођења активности, а дефинисане су и мере
које заједнички предлажу партнери Берлинских мрежа, у циљу унапређења безбедности
саобраћаја. Деловање у области безбедности саобраћаја усмерено је на четири области:
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човек (понашање у саобраћају, прихватање и придржавање прописа),
инфраструктура (саобраћајна инфраструктура - путеви, постројења,
организација),
• саобраћајно планирање и политика,
• техника и закон о саобраћају.
За процес развоја програма безбедности важан елемент представља анализа стања
безбедности саобраћаја и присуство потребе за деловањем. Анализом стања
безбедности саобраћаја у Берлину закључено је следеће:
• мере за унапређење нивоа безбедности саобраћаја у Берлину су неопходне пре
свега за следеће категорије учесника у саобраћају: пешачке, бициклисте и возаче
двоточкаша на моторни погон,
• посматрано према старосним категоријама, посебно су угрожени пре свега деца
и тинејџери (са фокусом на пешаке/бициклисте - безбедност саобраћаја на
стазама), старији људи преко 65 година (акценат на пешацима/бициклистима) и
млади људи узраста од 18 до 24 године (акценат на возачима
аутомобила/двоточкаша),
• постоји потреба за санацијом локација на којима се често догађају саобраћајне
незгоде,
• кориговање индивидуалног понашања у саобраћају (недостатак прихватања
закона и правила, кршење прописа, посебно у домену поштовања ограничења
брзине) мора бити постављено као један од главних праваца деловања.
Координација послова безбедности саобраћаја и усклађивање ресурса је у надлежности
Општинске Управе за Градски развој. Од 1. септембра 2004. године, Општина Берлин је
Саобраћајну управу Берлина поставила као посебан одбор Општинске Управе за
Градски развој. Тиме је Општина сва места и активности, које уређују текући саобраћај
Берлинске главне уличне саобраћајне мреже, спојила у један централни Саобраћајни
одбор.
Берлинска полиција реализује активности у вези безбедности саобраћаја по областима:
• превенција настанка саобраћајних незгода (укључујући саобраћајни надзор),
• обрада и анализа саобраћајних незгода,
• приказ стања безбедности саобраћаја.
Трајно побољшање и одржавање безбедности саобраћаја је основни задатак у чију
реализацију морају бити укључене све друштвене снаге. Квалитативни циљ спровођења
активности у вези безбедности саобраћаја у Берлину, у основи је оријентисан на визију
да у градском језгру Берлина не долази до настанка саобраћајних незгода са тешким
телесним повредама. Приоритетне циљне групе програма безбедности саобраћаја су
пешаци и возачи двоточкаша, а од њих пре свега деца, тинејџери, омладина, као и
старији људи, јер су они изложени високим ризицима при учешћу у саобраћају.
У току спровођења програма безбедности саобраћаја битно је спроводити контролу
успешности мера. Увођење контроле успешности у програм безбедности саобраћаја
Берлин 2010 изискује мере побољшања знања о специфичностима везаним за
саобраћајне незгоде („актуелно поље запажања“) и служи редовним проверама, у циљу
приближавања дефинисаним циљевима. Сарадња између институција које могу
учествовати у Програму безбедности саобраћаја представља један од кључних фактора
успешности програма. Потребно је остварити дугорочну сарадњу између јавних
носилаца задатака посла безбедности саобраћаја и других институција, удружења и
групација у чијем се домену активности налази безбедност саобраћаја.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

59

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

Дијаграм бр. 2.10 – Број саобраћајних незгода са повређеним лицима на 1.000 становника (1999.
године), по градовима у Европи
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3 – АНАЛИЗА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ГРАДСКИХ ОДЛУКА И МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

3. АНАЛИЗА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ГРАДСКИХ ОДЛУКА И
МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
3.1. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ГРАДОМ И САОБРАЋАЈНОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ И РАД ИНСТИТУЦИЈА
Статутом града Краљева управљање градом је поверено органима градске власти и
подељено је на Градску Скупштину, Градоначелника, Градско веће и Градску управу.
Градска скупштина је представнички орган који врши основне функције локалне
власти, утврђене уставом, законом и статутом. Градско веће представља основну спону
између Скупштине града и градске управе и оно усваја и предлаже документе за
усвајање Скупштини града. Градоначелник је располагач буџета града Краљева, који на
предлог скупштине града Краљева и у име града Краљева потписује потребна акта.
Управа града је задужена за организацију целокупног функционисања града и на тај
начин управља ресурсима града по правилима која Скупштина града усвоји.
3.1.1 Улога Скупштине града у безбедности саобраћаја
Улога градске скупштине је доношење Статута града, Пословника о раду Скупштине,
буџета, програма развоја града и појединих делатности, доношење урбанистичких
планова и уређење коришћења грађевинског земљишта, оснивање служби, комуналних
јавних предузећа, установа и организација, надзор над њиховим радом, давање
мишљења о законима којима се уређују питања од интереса за град, обавља и друге
послове утврђене Уставом, законом и Статутом.
Градска скупштина оснива стална или привремена радна тела за разматрање одређених
питања из њене надлежности. Међу сталним радним телима Градске скупштине,
важним за безбедност саобраћаја су комисија за урбанизам, грађевинарство и стамбено
комуналне делатности и комисија за утврђивање предлога назива улица, тргова,
заселака и делова насељених места.
Избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела се утврђује
Пословником. Одборници Градске скупштине бирају председника градске скупштине.
Председник скупштине организује рад скупштине, сазива и председава њеним
седницама и руководи радом седница.
Градска скупштина као највиши градски орган града Краљева, по питању безбедности
саобраћаја, има веома важну улогу, јер она усваја сва стратешка документа везана за
управљање саобраћајем у граду, па тиме и управљањем безбедности саобраћаја у граду
Краљеву. Скупштина града би требало да усвоји као најважнији документ Стратегију
безбедности саобраћаја, на основу које би у наставку требало да се предузимају акције
у циљу подизања ниво безбедности саобраћаја на територији града Краљева.
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Осим усвајања Стратегије безбедности саобраћаја на територији града Краљева
Скупштина би требало да усвоји и друга стратешка документа, а која директно или
индиректно утичу на управљање и усмеравање саобраћајних токова, а тиме и директан
утицај на безбедност саобраћаја. Скупштина града Краљева би у будућности требало да
донесе све важне одлуке и прописе везане за режиме саобраћаја (кретања,
паркирања…), као и да осавремени до сада постојеће одлуке савременим принципима
саобраћаја.
3.1.2 Улога Градског већа у безбедности саобраћаја
Градско веће усклађује остваривање функције градоначелника и Градске скупштине и
врши контролно надзорну функцију над радом Градске управе. Градско веће од
једанаест чланова, које на предлог градоначелника, бира Скупштина, на период од
четири године, заменик Градоначелника и Градоначелник. Градско веће утврђује
предлог одлуке о буџету града, врши надзор над радом Градске управе, помаже
градоначелнику у вршењу послова из његове надлежности и обавља друге активности.
Градско веће као важан део система управљања ресурсима и потребама града Краљева,
има веома важну улогу, јер оно доноси буџет града, а тиме и опредељује потрошњу
средстава града Краљева. Градско веће имајући у то у виду доноси одлуке о наменском
трошењу средстава и на тај начин директно утиче на предузимање одређених акција на
појединим плановима развоја и управљања градом Краљевом. Доношење одлука и
усвајање планова рада јавних предузећа града Краљева је под директним надзором
градског већа, које прихвата планове рада и прослеђује Скупштини града Краљева.
Улога Градског већа значајно долази до изражаја у области безбедности саобраћаја, јер
усваја и координише предлоге за унапређење безбедности саобраћаја у граду Краљеву.
Градско веће доноси предлоге одлука о доношењу појединих режимских докумената,
па самим тим предлажу и режиме функционисања саобраћаја и унапређења
безбедности саобраћаја у граду Краљеву. По питању доношења стратегије града
Краљева, Градско веће има одлучујућу улогу, јер на предлог савета за безбедност
саобраћаја веће усваја тај документ и даље га прослеђује, као најважнији документ
Скупштини града, која га усваја као свој стратешки документ у погледу безбедности
саобраћаја.
3.1.3 Улога Градоначелника у безбедности саобраћаја
Градоначелник као располагач буџета града Краљева, је најважнија личност, која води
рачуна о расходима града и која својим деловањем управља расходима и приходима и
на тај начин контролише функционисање самог града. Градоначелник врши
процедуралну радњу потписивања свих уговорених обавеза града Краљева, па је тиме
његова обавеза контроле свих одлука града Краљева. Како Градоначелник врши ову
важну функцију он има могућност преиспитивања свих одлука донетих од стране
Скупштине и на тај начин провере њеног рада. Имајући у виду улогу Градоначелника,
као процесног и контролног органа града Краљева, његова улога у безбедности
саобраћаја је значајна, јер без његове сагласности и јавне подршке је веома тешко
предузети важне мере у побољшању нивоа безбедности саобраћаја. Градоначелник
града Краљева би требало да има циљ да сви органи управе града поштују одлуке
Скупштине града, а самим тим и одлуке везане за безбедност саобраћаја. Код
доношења стратешких докумената у безбедности саобраћаја Градоначелник би требало
да да потпуну подршку и као да донети стратешки документ прихвати као свој циљ
даљег деловања у безбедности у саобраћају.
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3.1.4 Улога Градске управе у безбедности саобраћаја
Градска управа има веома важну извршну улогу, јер је она орган који директно
спроводи све одлуке Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. Наиме, њена
улога је да донете одлуке спроводи у дела, односно све важне мере, преко својих јавних
предузећа или склапањем уговора са трећим лицима реализује планове и циљеве града
Краљева.
Градска управа има могућност реализовања циљева града преко својих јавних
предузећа, која су и основана са циљем олакшавања функционисања града.
Ангажовањем јавних предузећа и контролом њиховог плана пословања градска управа
посредно контролише њихов рад и о томе обавештава надлежне структуре. Улога
управе града је веома разнолика и сложена. јер се бави свим важним елементима
функционисања града, од најситнијих до најсложенијих.
Градска управа има изузетно важну улогу у безбедности саобраћаја јер она има
најбољи увид у функционисање саобраћајног система на територији града Краљева, па
тима има најбољи преглед у ком делу тај систем не функционише на најбољи начин.
Деловањем на поједине подсистеме управа града може побољшати стање система
безбедности саобраћаја и тиме допринети реализацији циљева стратешког управљања
безбедности саобраћаја.
3.1.5 Улога Јавних предузећа у безбедности саобраћаја
Град Краљево је за потребе несметаног функционисања града основао одређени број
јавних предузећа чији је основни циљ да извршавају послове поверене од стране управе
града, а у циљу унапређења функционисања града. Јавна предузећа су финансирана од
стране града Краљева и за потребе града извршавају неопходне делатности. У Краљеву
има седам јавних предузећа и то Дирекција за планирање и изградњу, ЈП Чистоћа, ЈП
Топлана, ЈП Путеви, ЈП Водовод, Општинска Стамбена агенција и ЈП Пијаце.
У погледу безбедности саобраћаја најважнија јавна предузећа су дирекција за
планирање и изградњу и ЈП Путеви, јер ова два јавна предузећа су задужена за
саобраћај, саобраћајну инфраструктуру и њено одржавање и безбедно функционисање.
Јавна предузећа су дужна да воде рачуна о стању инфраструктуре, као и о регулисању и
режимима саобраћаја на мрежи којом управља, па је тиме и одговорна за постојање
неисправности и нерегуларности на овој мрежи.
На територији града Краљева налази се 567 km путева, од чега је 102 km државних
путева првог реда (магистрална путна мрежа - путеви М-5, М-22, М-23.1), 140 km
државних путева другог реда (регионална путна мрежа – путеви Р-116, Р-217, Р-224,
Р-225, Р-225а, Р-226 и Р-227) и преосталих 325 km локалних путева, а који су у
надлежности локалне самоуправе. Право управљања и обавезу одржавања локалне
путне мреже има локална самоуправа, а из чега произилази и њена одговорност за
стање локалне мреже као и безбедност саобраћаја на локалној мрежи саобраћајница.
Регулисање саобраћаја, као и увођење саобраћајних режима на локалној мрежи је у
обавези управљача односно локалне власти града Краљева. У наредном периоду би
било неопходно извршити проверу режима саобраћаја и начина регулисања саобраћаја
на територији града Краљева, као и проверу докумената којима се одређује начин
регулисања саобраћаја, као и евентуално доношење нових одлука о режимима
саобраћаја.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

63

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

3.2. ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИХ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА
ЗА ГРАД КРАЉЕВО
3.2.1 ОДЛУКЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И РЕГУЛИСАЊУ ПУТЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Техничко регулисање саобраћаја на територији општине Краљево је Одлуком о
безбедности и регулисању саобраћаја на територији општине Краљево (Службени
лист општине Краљево бр. 1, из 1990.), поверено Општинском секретаријату за
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности уз претходно
прибављање мишљења Фонда за грађевинско земљиште и локалне и некатегорисане
путеве и Секретаријата за унутрашње послове.
Управљање локалним путевима и градским саобраћајницама је поверено Фонду за
грађевинско земљиште и локалне и некатегорисане путеве. Наведени Фонд је задужен
за послове одржавања и поправљања локалних путева и градских саобраћајница,
обележавање и обнављање вертикалне и хоризонталне сигнализације, обезбеђење
зимске службе одржавања.
Фонд наведене послове одржава преко овлашћеног друштвеног предузећа коме
поверава ове послове. План рада Фонда у вези са одржавањем саобраћајница и
саобраћајне сигнализације се доноси уз сагласност Извршног савета Скупштине
општине Краљево. Одлуком је дефинисано да се обележавање хоризонталне
сигнализације врши једном у календарској години и то најкасније до 20 априла. Овом
одлуком је дефинисано ограничење брзине до 50 km/h на територији града Краљева и
појединих насеља, док је за преостала насеља предложено доношење посебних решења.
Режими кретања појединим саобраћајницама су дефинисани овом одлуком. Режим
одвијања јавног превоза путника у локалном, градском и међумесном превозу је
дефинисан овом одлуком при чему је дефинисано на којим местима се могу примати и
пуштати путници из возила. Овим актом је дефинисано и паркирање возила, односно
режими и правила који се односе на паркирање у складу са законом.
Овом одлуком је овлашћено предузеће КРО ''Комуна'' –ООУР ,,Чистоћа'' да по налогу
радника који врше контролу регулисања саобраћаја или комуналног инспектора уклони
возила која ометају саобраћај, на посебно одређено место у оквиру истог предузећа.
Накнаду трошкова одношења возила сноси власник односно имаоц возила, а цена је
опредељена уз сагласност Извршног савета.
Издавање посебних дозвола за приступ возила за снабдевање у делове града где је
забрањен саобраћај издаје надлежни орган управе задужен за послове саобраћаја. Овом
одлуком је предвиђено санкционисање органа и организација задужених за одржавање
саобраћајница и саобраћајне сигнализације, као и регулисање саобраћаја уколико не
поступе по датим задужењима.
Анализом наведених одлука везаних за одлуке о безбедности и регулисању путева
града Краљева неопходно би било извршити детаљну анализу ових одлука и ускладити
је са савременим законским актима и тренутном градском структуром извршне и
законодавне власти.
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3.2.2 ОДЛУКЕ О РАНГУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Одлуком о одређивању магистралних и регионалних путева кроз град Краљево
(Службени лист општине Краљево, бр. 17, од 24.12.1997.) су дефинисани магистрални и
регионални путни правци који пролазе преко територије града Краљева, где је
дефинисано којим улицама пролазе наведени путеви кроз град.
Одлуком о некатегорисаним путевима у општој употреби (Службени лист бр. 6,
08.06.1979.год.) је дефинисано право својине над некатегорисаним путевима и путним
објектима, као и надлежност над постављањем објеката на тим путевима. Такође је
овом одлуком дефинисано и право коришћења некатегорисаних путева у општој
употреби. Одобрење за изградњу некатегорисаних путева на предлог неке организације
(месне заједнице…) издаје општински орган управе задужен за послове грађевинарства.
Одобрење за пуштање у саобраћај некатегорисаних путева, односно изградњу прилаза
и прикључака издаје општински орган управе надлежан за послове саобраћаја. Исти
орган има могућност забране саобраћаја на некатегорисаном путу ако не испуњава
услове безбедности саобраћаја. Надлежни органи општинске управе надлежни за
саобраћај могу наложити уклањање објеката или других сметњи које угрожавају
безбедност саобраћаја на некатегорисаним путевима, на предлог организације којој је
поверено одржавање тог пута.
Према Одлуци о изменама и допунама одлуке о некатегорисаним путевима у
општој употреби (Службени лист бр. 10, од 15.07.1981.год.) управљање
некатегорисаним путевима врши основна заједница за локалне и некатегорисане путеве
општине Краљево.
Имајући у виду период доношења одлука о рангу путева на територији града Краљева
неопходно би било усаглашавање ових одлука са осталим савременим одлукама града
Краљева и њихово унапређење у сагласности са савременим законским актима града
Краљева и држава Србије.
3.2.3 ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА
Одлуком о условима и начину поверавања превоза путника у градском и
приградском саобраћају на подручју општине Краљево (Службени лист општине
Краљево бр. 3, 02.03.2005. год.) се уређује организација и начин обављања линијског
превоза путника у градском и приградском саобраћају. Уговор о градском превозу
путника се склапа према овој одлуци између превозника и председника општине
Краљево, а у складу са одлуком о поверењу превоза. Редове вожње градског превоза
прописује надлежни општински орган за послове саобраћаја.
Обим градског превоза путника утврђује председник општине а на основу предлога
надлежног органа за послове саобраћаја. Надлежан општински орган за послове
саобраћаја води регистар превозника и регистар редова вожње. Овом одлуком је
дефинисан број и тачан назив аутобуских станица које користе возила у градском
превозу путника и то у Краљеву, Матарушкој Бањи и Ушћу. Према овој одлуци
оправданост отварања нових стајалишта процењује надлежни општински орган и
Секретаријат за унутрашње послове, а на захтев установе или групе грађана (најмање
10 лица).
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Према овој одлуци изградња и одржавање аутобуских стајалишта је поверено
Дирекцији за планирање и изградњу ''Краљево''. Контролу обављања превоза путника у
градском и приградском превозу, као и спровођење ове одлуке спроводи општински
инспектор за саобраћај. Жалба на одлуку инспектора се подноси општинском већу.
Одлуком о условима и начину поверавања превоза путника у градском и
приградском саобраћају на подручју општине Краљево (Службени лист општине
Краљево бр.3, 02.03.2005.) су прописани услови и начин поверавања превоза путника у
градском и приградском превозу путника. У оквиру ове одлуке су прописани услови и
начин спровођења јавних конкурса, дефинисања питања уговора, време на које се
закључује уговор, начин контроле обављања превоза и дефинише орган општинске
управе који ће се старати о поштовању уговора. Према одлуци регистрацију и оверу
реда вожње врши орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја. Орган за
комуналне послове води регистар оверених редова вожње. Потребан број линија у
градском и приградском саобраћају утврђује председника општине, на предлог
надлежног општинског органа за послове саобраћаја. Поверавање превоза путника у
градском и приградском саобраћају се врши јавним конкурсом на период од две године,
који расписује председник општине, а објављује се у локалном листу Комисију за
спровођење јавног конкурса образује председник општине.
Према одлуци о изменама и допунама одлуке о условима и начину поверавања
превоза путника у градском и приградском саобраћају на подручју општине
Краљево (Службени лист општине Краљево, бр.16, 13.12.2007.год.) је измењено и
донето да се поверавање превоза путника у градском и приградском саобраћају врши
путем јавног конкурса на период од пет година, а не као у претходном на период од две
године.
Одлуком о изменама и допунама одлуке о уређењу линијског превоза путника у
градском и приградском саобраћају (Службени лист бр.10, 22.05.2009.год.) је
измењено дефинисање представника општине Краљево, па је уместо назива општина
Краљево стављена реч град Краљево, а уместо ''председник општине Краљево''
стављено ''Градско веће града Краљева'' односно ''градоначелник града Краљева''.
Наиме датим изменама је дефинисано да градско веће града Краљева поверава послове
градског превоза путника, а уговор о превозу путника потписује градоначелник града
Краљева. Такође је измењено да уместо председника општине обим превоза путника
утврђује градско веће, а уместо општине Краљево унет је назив град Краљево.
Градоначелник града Краљева, према датим изменама има право раскида уговора о
поверавању превоза путника у случају необављања тог превоза. Овом изменом су
општински инспектори за саобраћај преименовани у градске инспекторе, а општинско
веће названо градским већем.
На основу одлуке о изменама и допунама одлуке о условима и начину поверавања
превоза путника у градском и приградском саобраћају на подручју општине
Краљево (Службени лист града Краљева, бр.20, 17.09.2010.год.) је измењен назив
''општине Краљево'' у назив ''Град Краљево'' и термини општинске управе у термине
градске управе. Овом изменом је предвиђено да уместо председника општине потребан
број линија у градском и приградском саобраћају утврђује градско веће града Краљева.
Предвиђено је да ће градско веће града Краљева утврдити неопходан обим превоза
путника, на предлог органа градске управе града Краљева надлежног за послове
саобраћаја. Предвиђено је да градско веће уместо досад предвиђеног председника
општине расписује конкурс за поверавање превоза путника.
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Изменом је предвиђено да градско веће града Краљева одређује ближе критеријуме за
избор превозника, али без прибављања мишљења општинског већа. Градско веће града
Краљева доноси одлуку о избору превозника уместо претходно дефинисане улоге
председника општине Краљево.
Одлукама о јавном превозу путника на територији града Краљева је остварен савремени
концепт превоза путника на једној територији, што омогућава несметано
функционисање његових грађана. У наредном периоду би било пожељно пратити
ефекте ових одлука и по потреби вршити њихово кориговање у циљу безбеднијег и
квалитетнијег функционисања саобраћаја.
3.2.4 ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Програмом постављања такси стајалишта у Краљеву (Службени лист општине
Краљево, бр.11, 12.09.2003.год.) су дефинисане локације јавних такси места на којима
сви аутотакси превозници могу под истим условима да обављају делатност. Укупан
број такси места на територији општине Краљево је 73. Изменама и допуном
програма такси стајалишта у Краљеву (Службени лист општине Краљево, бр. 19,
06.10.2004.год.) је измењен број и локација појединих дефинисаних такси места, па је
број места смањен на 61. Изменама програма такси стајалишта у Краљеву
(Службени лист општине Краљево, бр. 8, 04.06.2008. год.) је смањен укупан број такси
места на 54, јер су поједина места укинута.
Одлуком о ауто-такси превозу путника на територији града Краљева (Службени
лист града Краљева, бр.17, 01.09.2009.год.) је утврђена организација и начин обављања
ауто-такси превоза и прописани су услови за обављање ауто-такси превоза. Потребе за
ауто-такси превозом се планирају за наредну годину и доноси се програм потреба за
такси превозом, које доноси градско веће града Краљева. Предлог програма потреба за
такси превозом припрема орган градске управе надлежан за послове саобраћаја.
Евиденцију такси дозвола и евиденционих бројева такси возила води орган градске
управе надлежан за послове саобраћаја. Надзор над применом одлуке и радом аутотакси превоза врши одељење за инспекцијске послове градске управе града Краљева
преко инспектора за локални саобраћај и путеве.
Одлуком о такси превозу на територији града Краљева направљен је концепт
квалитетног задовољења потреба грађана за несметаним транспортом. Овим одлукама
је на квалитетан начин дефинисан и уређен систем такси превоза грађана Краљева.
3.3. ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈА ЗА ГРАД КРАЉЕВО
Саобраћајна студија Краљева спроведена је током 2008. године, а као део поступка
припреме за израду Генералног плана Краљево 2020. године. Студија се састоји из
више подстудија:
 Подстудија која се односи на анализу примарне уличне мреже (степен
моторизације, бициклистички и пешачки саобраћај интензитет саобраћаја,
кретање терета и др.);
 Подстудија која се односи на јавни градски и приградски превоз;
 Подстудија која се односи на стационарни саобраћај;
 Подстудија која се односи на железнички саобраћај.
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Саобраћајна студија Краљева обухватила је анализу претходних истраживања,
постојеће стање и перспективу до 2020. године, и то по следећим питањима:
 степен моторизације,
 карактеристике кретања становништва,
 основни правци кретања,
 јавни градски и приградски превоз путника,
 паркирање,
 бициклистички саобраћај,
 пешачка кретања,
 кретања терета,
 мрежа саобраћајница,
 железнички саобраћај,
 водни саобраћај,
 ваздушни саобраћај,
 сервиси и бензинске станице и
 такси превоз.
Поред анализе претходних истраживања, тренутног стања и перспективе до 2020.
године, спроведена је и анализа карактеристика саобраћајног тока у Краљеву 2008.
године, прогноза саобраћајних токова у планском периоду, анализа интензитета
саобраћајних токова на уличној мрежи Краљева, као и анализа саобраћајног оптерећења
на пресецима саобраћајница.
Истраживање спроведено током 2000. године указује да степен индивидуалне
моторизације износи 338 возила на 1.000 становника, што је повећање у односу на 298
возила на 1.000 становника из 1978. године. Степен моторизације је 2008. године
износио 4,01 становника по путничком аутомобилу. Поређењем степена моторизације
са предвиђањима у претходним истраживањима, закључено је да су прогнозе добро
постављене, с обзиром на предвиђања да ће степен моторизације износити 4 становника
по путничком аутомобилу. Стопа раста броја регистрованих возила која је усвојена у
Саобраћајној студији Краљева износи 3% годишње, па је закључено да ће у општини
Краљево 2020. године бити регистровано 50.287 возила, од чега ће 35.943 бити
путнички аутомобили (71,47%).
Анализом карактеристика кретања становништва, прогнозирано је да ће степен
мобилности 2020. године износити 2,15 путовања по становнику на дан, што чини
204.284 дневних путовања. У укупном броју путовања истичу се путовања од места
становања до посла (19%) и путовања од места становања до школе (10%).
Прогнозирана расподела путовања по видовима кретања указује да ће 2020. године
највећи удео имати пешачки вид кретања (65%), потом кретање путничким
аутомобилом (18%), кретање јавним превозом (12%), и кретање бициклом (5%).
Анализом расподеле путовања по видовима кретања у зависности од дужине путовања,
закључено је да ће сва кретања код путовања до 1500 метара, бити пешачка (85%) или
коришћењем двоточкаша (15%).
Студија градског и приградског превоза путника у Краљеву написана је за потребе
Генералног плана Краљево 2020. године, а на основу одлуке од стране Дирекције за
планирање и изградњу Краљева 2008. године.

68

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

3 – АНАЛИЗА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ГРАДСКИХ ОДЛУКА И МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Циљ студије је био да се дефинишу смернице као основ за предузимање стратешких
одлука у управљању системом ЈГПП1-а у Краљеву до 2020. године. Кроз студију је
спроведена анализа постојећег стања у систему ЈГПП-а и идентификовани његови
недостаци, при чему је посебан значај дат анализи мрежи линија, пратећим садржајима,
систему управљања, тарифној политици и суфинансирању функције превоза.
Функционисање ЈГПП-а посредно утиче на рационално коришћење градских
површина, саобраћајна загушења, капацитет саобраћајница, али и на безбедност
саобраћаја.
Анализа стања обухватила је анализу обима и карактеристика путовања бројањем и
анкетирањем путника, а најзначајнији резултати ове анализе јесу:
 Систем ЈГПП не испуњава критеријуме поузданости;
 Постоји недостатак превозних капацитета;
 У возилима ЈГПП путника не постоји ни елементарни комфор;
 Грађани Краљева су изгубили поверење у ЈГПП;
 Инфраструктура је запуштена, а просечна старост возног парка је на високом
нивоу поред набавке нових возила;
 Систем наплате је неадекватан и отежан је систем контроле;
Закључак анализе постојећег стања у оквиру Студије градског и приградског превоза
путника у Краљеву јесте да јавни градски и приградски превоз не испуњава основне
критеријуме и то: равномерно опслуживање целе површине општине, поузданост,
безбедност, комфор и економичност. Генерална оправка дела возног парка је неопходна
како би се обезбедила техничка исправност целокупног возног парка у циљу повећања
безбедности и поузданости возила.
Студија градског и приградског превоза путника у Краљеву обухватила је, поред
анализе постојећег стања и следећа поглавља:
 Стратешка опредељења у систему градског и приградског превоза;
 Тарифни систем (концепт тарифног система, интегрални тарифни систем,
систем карата, систем наплате и контроле);
 Организацију и управљање системом ЈГПП-а (концепт политике финансирања,
дефинисање надлежности и улога појединих учесника, начин избора превозника
и др.);
 Потребне ресурсе за реализацију усвојеног система ЈГПП-а.
Такси превоз путника је анализиран као део Студије градског и приградског превоза
путника у Краљеву, са закључком да овај вид превоза функционише на „хаотичан
начин“, и да има велики утицај на функционисање ЈГПП-а, а посебно услед нелегалног
обављања такси превоза. У студији је поменут неповољан утицај такси превоза на
безбедност саобраћаја, а посебно у погледу локације такси стајалишта, и то непосредној
близини раскрсница.
Део саобраћајне студије Краљева представља и анализа железничког саобраћаја, у
којој је анализирана постојећа железничка мрежа на територији Краљева, као и
постојеће стање железничке инфраструктуре.

1
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Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја у зони паркирања израђен је за
потребе увођења система електронске наплате паркирања, и то за две зоне паркирања
(црвену и жуту зону).
Елаборат безбедности саобраћаја направљен је за сваку основну школу у Краљеву,
као и за Средњу Шумарску школу. Елаборат сваке анализиране школе обухвата опис
подручја истраживања, анализу саобраћајне инфраструктуре, сигнализације и опреме.
Анализа и истраживање саобраћаја у зони школе обухвата анализу режима саобраћаја,
анализу динамичког и статичког саобраћаја и анализу протока. Део сваког елабората
представља предлог мера за унапређење безбедности саобраћаја путем грађевинских
мера, као и постављањем адекватне хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације и саобраћајне опреме. Кроз елаборат безбедности саобраћаја дефинисане
су и границе зоне школе. Део елабората представља и анализа анкете родитеља и
учитеља.
Са аспекта безбедности саобраћаја највећи значај има пројекат израде елабората
безбедности саобраћаја који је урађен за све основне школе у Краљеву и једну средњу
школу. Уколико би биле изведене све предвиђене мере (грађевинске мере, постављање
хоризонталне и вертикалне сигнализације и саобраћајне опреме) у складу са описом
наведеним у елаборатима, ниво безбедности саобраћаја у зонама школе би био повећан.
Наиме, деца као учесници у саобраћају су једна од најрањивијих категорија учесника у
саобраћају и потребно им је посветити посебну пажњу.
Поред значајности Елабората безбедности саобраћаја за школе, велики значај имају и
студије стационарног саобраћаја, као и ЈГПП – а. Наиме, утицај стационарног
саобраћаја се често занемарује. Ипак, квалитетно уређење паркинг простора значајно
утиче на одвијање саобраћаја и на безбедност саобраћаја. Посебан значај студије
стационарног саобраћаја огледа се у централној градској зони, у којој се налази велики
број објеката атракције и где постоји највећи проблем са паркирањем. Посебан акценат
треба ставити на контролу непрописно паркираних возила, ван означених граница
предвиђених паркиралишта, а посебно оних који у великој мери ометају безбедност
саобраћаја (нпр. паркирани су на пешачком прелазу, заузимају читаву површину
тротоара и сл.).
Квалитетно функционисање система ЈГПП-а има низ позитивних ефеката и на
безбедност саобраћаја. Наиме, уколико би се већи број људи определио за вожњу
јавним превозом, веће саобраћајне гужве би могле бити избегнуте. На другој страни,
систем безбедности саобраћаја се у већој мери ставља на професионалне возаче у
јавном превозу и возила која се редовно технички проверавају. Поред поменутих
предности постоји још низ предности, а посебно у погледу економских и еколошких
предности ЈГПП-а. Велики значај има и систем такси превоза, имајући у виду да су у
страним државама актуелне, често промовисане кампање у којима возач који је уморан
или под утицајем алкохола, треба да користи такси, уместо да управља возилом.
3.4. АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИСАЊА СТРУКТУРА У КРАЉЕВУ
Анализом расположивих документа везаних за уређење саобраћајног система на
територији града Краљева утврђено је да Скупштина града Краљева има извршну власт.
Наиме, скупштина града Краљева усваја и доноси прописе, одлуке, усваја стратешка
документа и друге законодавне акте, а на предлог градског већа.
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Скупштина града Краљева по питању безбедности саобраћаја доноси највиши и
најзначајнији документ, Стратегију безбедности саобраћаја града Краљева, а на предлог
градског већа. Градско веће предлог стратегије доноси на основу предлога савета за
безбедност саобраћаја града Краљева.
Анализом одлука донетих од стране Скупштине града Краљева уочено је да постоји
потреба за унапређењем појединих раније усвојених одлука и њихово иновирање у
циљу употпуњавања регулативне политике града Краљева. Град Краљево је формирао
Савет за безбедност саобраћаја, а у складу са предлогом Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, који у свом саставу има 18 чланова у ужем саставу и 22 члана у
ширем саставу. У ужем саставу Савета за безбедност саобраћаја су заступљени сви
представници власти и у њеном саставу има припадника МУП-а, представника медија,
правника, представника школских установа и других битних структура за доношење
одлука важних за безбедност саобраћаја. Савет за безбедност саобраћаја у ужем смислу
има веома активну улогу у раду на безбедности саобраћај, такође има квалитетну
сарадњу са органима управе, тако да је спровођење акција везаних за подизање ниво
безбедности саобраћаја на завидном нивоу. У даљем раду Савета било би добро
укључити и још неке структуре везане за безбедност у саобраћају, а које нису тренутно
унутар овог Савета. Било би корисно подстакнути оснивање различитих невладиних
организација везаних за безбедност саобраћаја, које би у свом раду тежиле повећању
ниво безбедности саобраћаја на територији града Краљева.
Савет за безбедност саобраћаја у ширем саставу поред чланова из ужег састава има и
градоначелника града Краљева, који и председава овим Саветом, као и заменика
градоначелника града Краљева, Начелника полицијске управе и Начелника школске
управе. Формирањем Савета за безбедност саобраћаја у ширем саставу, а у ком су
укључени наведени челни људи града Краљева, је омогућена квалитетна сарадња са
свим структурама града и на тај начин омогућено лакше спровођење одређених акција
у безбедности саобраћаја. Укључивањем великог броја важних појединаца, који могу
утицати на безбедност саобраћаја, се омогућава обезбеђивање шире и квалитетније
подршке предузимању акција у безбедности саобраћаја, а што је основни циљ и сврха
формирања Савета за безбедност саобраћаја. Савет за безбедност саобраћаја има
обавезу да два пута годишње подноси извештаје градском већу о раду у претходном
периоду, а који он даље подноси Скупштини града Краљева.
Град Краљево у свом саставу има седам Јавних предузећа и двадесет јавних установа,
који су задужени за функционисање и спровођење одлука градске управе. Основни
квалитет постојања Јавних предузећа је могућност поверавања посла директно Јавном
предузећу без обавезе расписивања јавне набавке, а што у великој мери доприноси
бржој реализацији одређених одлука и мера у граду. Јавна предузећа која би могла у
знатној мери да узму улогу у предузимању акција у безбедности саобраћаја су јавно
предузеће за планирање и изградњу и јавно предузеће путеви Краљево, који би у
оквиру својих садашњих задужења могли реализовати знатне мере.
У оквиру управе града Краљева је формирана и градска Инспекција, која има задужење
да контролише поштовање донетих одлука града Краљева, као и поштовање других
законских норми. Такође је у граду Краљеву формирана Комунална полиција, али која
још увек нема дефинисан јединствени правилник по ком би радила у циљу повећања
безбедности саобраћаја.
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На основу извршених анализа структуре града Краљева, као и до сада донетих одлука
градске управе, град Краљево показује завидан потенцијал за унапређење и подизање
нивоа безбедности саобраћаја. Наиме, формирањем наведених структура, које се баве
безбедношћу саобраћаја је дат значајан потенцијал бржем напретку безбедности
саобраћаја на овом подручју. Укључивањем већег броја стручно оспособљених
појединаца у рад појединих органа и организација града Краљева, би се у великој мери
могао побољшати ниво безбедности саобраћаја у граду Краљеву.
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4 – АНАЛИЗА ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У КРАЉЕВУ

4. АНАЛИЗА ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У
КРАЉЕВУ
4.1. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Подаци о саобраћајним незгодама су анализирани за територију града Краљева за
период од 01.01.2005. године до 31.12.2012. године. За статистичку анализу
саобраћајних незгода коришћене су базе података МУП-а, чији су подаци
систематизовани у јединствену табелу, на основу које су вршене анализе приказане у
раду.
Период истраживања је обухватао саобраћајне незгоде које су се догодиле током
задњих 4 године и 7 месеци примене ЗоБС-а (Закон о безбедности саобраћаја на
путевима) и ЗоОБС-а (Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима) и
саобраћајне незгоде које су се догодиле током прве 2 године примене ЗоБС-а.
Анализом ефеката примене ЗоБС-а је уочено смањење броја погинулих током 2010.
године у односу на 2009. годину за 26,5% (Антић и др., 2011.), док је током 2011.
године уочено повећање броја погинулих за 10,3% у односу на 2010. годину. Значајно
смањење броја погинулих током 2010. године и повећање броја погинулих током 2011.
године указују на одсуство стабилних системских решења и управљања безбедношћу
саобраћаја у Србији, као и на променљив тренд у погледу броја погинулих у
саобраћајним незгодама.
Анализа података о саобраћајним незгодама показује да се на територији града
Краљева, за период од 2005. до 2012. године догодила 7.641 саобраћајна незгода, од
којих су 133 са погинулим лицима, 2.424 са повређеним лицима и 5.084 саобраћајне
незгоде са материјалном штетом. У саобраћајним незгодама на територији града
Краљева је за период од 2005. до 2012. године погинуло 143 особе, 671 особа је тешко
повређена, 2.523 особе је задобило лаке телесне повреде, док 11.295 особа није
задобило повреде.
4.2. ВРЕМЕНСКА РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
4.2.1 Временска расподела саобраћајних незгода по годинама у
анализираном периоду
Анализом података о саобраћајним незгодама на територији града Краљева закључено
је да се годишње просечно догоди 955 саобраћајних незгода, што је у просеку скоро 3
саобраћајне незгоде по дану. Најзаступљеније су саобраћајне незгоде у којима у којим
је настала материјална штета (око 66% годишње), потом саобраћајне незгоде које за
последицу имају повређена лица (око 32%) и саобраћајне незгоде које за последицу
имају смртно страдала лица (око 2%).
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Крива укупног броја саобраћајних незгода има опадајући тренд, при чему је опадајући
тренд успешно успостављен од 2009. до 2012. године. Број саобраћајних незгода је од
примене ''новог'' Закона о безбедности саобраћаја на путевима опадао, што може бити
резултат квалитетнијег нормативног уређења безбедности саобраћаја поменутим
правним актом.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима је предвидео увођење Европског извештаја
за саобраћајне незгоде које за последицу имају само мању материјалну штету2.
Увођење Европског извештаја резултирало је тиме да се значајан број саобраћајних
незгода у којима је настала мала материјална штета не евидентира, јер припадници
полиције за такве саобраћајне незгоде немају законску обавезу да врше увиђај, већ
евентуално сачињавају службену белешку која није основ за уношење саобраћајне
незгоде у базу података МУП-а. Обавезу о евиденцији саобраћајних незгода за које је
попуњаван Европски извештај имају осигуравајућа друштва, али ти подаци нису били
доступни или обједињени у јединствену базу података током овог истраживања.
Опадање укупног броја саобраћајних незгода је последица опадања броја саобраћајних
незгода у којима је настала само материјална штета, а што може бити последица
употребе Европског извештаја од стране учесника у саобраћајној незгоди. Крива
укупног броја саобраћајних незгода и крива саобраћајних незгода у којима је настала
само материјална штета имају готово исти изглед.
Статистичка анализа, коришћењем Пирсоновог коефицијента корелације, је показала да
постоји јака позитивна корелативна веза између броја саобраћајних незгода са само
материјалном штетом и укупног броја саобраћајних незгода (r=0,989). Између укупног
броја саобраћајних незгода и саобраћајних незгода са погинулим лицима постоји јака
негативна корелативна веза (r=-0,687). С обзиром да саобраћајне незгоде у којима је
настала само материјална штета у највећем проценту учествују у укупном броју
саобраћајних незгода (око 66%), њихов број се у највећој великој мери одражава и на
укупан број саобраћајних незгода. Број саобраћајних незгода са погинулим лицима је у
порасту у односу на 2009. годину, док се број саобраћајних незгода са повређеним
лицима није значајно мењао у посматраном периоду.
Табела бр. 4.1 – Структура саобраћајних незгода на територији града Краљева, за период 2005-2012.
године.
СН са
СН са
СН са
СН са
погинулим
повређеним
настрадалим
материјалном
Укупно СН
лицима
лицима
лицима
штетом
2005
17
251
268
785
1.053
2006
15
270
285
724
1.009
2007
15
332
347
865
1.212
2008
17
347
364
764
1.128
2009
10
334
344
776
1.120
2010
12
303
315
514
829
2011
23
307
330
364
694
2012
24
280
304
292
596
УКУПНО
133
2.424
2.557
5.084
7.641

2

Према Кривичном закону Републике Србије ("Сл. Гласник РС бр. 85/2005, 88/2005 - испр.,
107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009 i 121/2012), под малом материјалном штетом сматрају се
штете до 200.000 динара.
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32%

66%

СН са ПОГ.
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Дијаграм бр. 4.1 – Расподела саобраћајних незгода према последицама у Краљеву за период 2005-2012.
године.
Табела бр. 4.2 - Процентуално учешће различитих типова саобраћајних незгода према последицама, у
Краљеву, за период од 2005-2012. године

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

СН са
погинулим
лицима
2%
1%
1%
2%
1%
1%
3%
4%

СН са
повређеним
лицима
24%
27%
27%
31%
30%
37%
44%
47%

СН са
настрадалим
лицима
25%
28%
29%
32%
31%
38%
48%
51%

СН са
материјалном
штетом
75%
72%
71%
68%
69%
62%
52%
49%

Највећи укупан број саобраћајних незгода је забележен током 2007. године (1212
саобраћајних незгода), а најмање током 2012. године (596 саобраћајних незгода). Током
2012. године догодило се највише саобраћајних незгода у којима има погинулих лица
(24 саобраћајне незгоде).
Најмање саобраћајних незгода са погинулим лицима се догодио 2009. године, и то 10
саобраћајних незгода. Број саобраћајних незгода са погинулим лицима нагло расте са
12 (у току 2010. године) на 23 саобраћајне незгоде са погинулим лицима (у току 2011.
године), што је пораст за 92%.
Базни индекс показује да је током 2012. године забележен најмањи број саобраћајних
незгода за период од почетка 2005. до завршетка 2012. године, као и да је током 2007.
године забележено 22,2% више саобраћајних незгода у односу на 2005. годину.
За период од почетка 2009. године до завршетка 2012. године је забележен опадајући
тренд броја саобраћајних незгода.
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Дијаграм бр. 4.1 – Расподела саобраћајних незгода по годинама на територији града Краљева, за период
од 2005-2012. године.
Табела бр. 4.2 – Базни индекс саобраћајних незгода на територији Краљева за период од 2005-2012.
године.

СН са
погинулим
лицима

СН са
повређеним
лицима

СН са
настрадалим
лицима

СН са
материјалном
штетом

Укупно
СН

2005

-

-

-

-

-

2006

-12%

8%

6%

-8%

-4%

2007

-12%

32%

29%

10%

15%

2008

0%

38%

36%

-3%

7%

2009

-41%

33%

28%

-1%

6%

2010

-29%

21%

18%

-35%

-21%

2011

35%

22%

23%

-54%

-34%

2012

41%

12%

13%

-63%

-43%

Број саобраћајних незгода, односно број погинулих лица чине особе које су погинуле
на лицу места, особе које су погинуле током транспорта до здравствене установе, и
особе које су преминуле до 30 дана након саобраћајне незгоде.
Подаци о особама које су преминуле до 30 дана након саобраћајне незгоде присутни су
у бази података тек од 2010. године, што може имати утицаја на укупан број
саобраћајних незгода са погинулим лицима. Наиме, могуће је да је тек током 2010.
године препознат значај да се евидентирају и особе које су преминуле у саобраћајним
незгодама 30 дана након саобраћајне незгоде, те је од 2010. године и тај податак
увршћен у базу података.
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Дијаграм бр. 4.2 – Дијаграм промене базног индекса у односу на 2005. годину, на територији града
Краљева, за период од 2005-2012. године.
Табела бр. 4.3 – Ланчани индекс саобраћајних незгода на територији Краљева за период од 2005-2012.
године.

СН са
погинулим
лицима

СН са
СН са
СН са
повређеним настрадалим материјалном
лицима
лицима
штетом

Укупно СН

2005

-

-

-

-

-

2006

-12%

8%

6%

-8%

-4%

2007

0%

23%

22%

19%

20%

2008

13%

5%

5%

-12%

-7%

2009

-41%

-4%

-5%

2%

-1%

2010

20%

-9%

-8%

-34%

-26%

2011

92%

1%

5%

-29%

-16%

2012

4%

-9%

-8%

-20%

-14%

Анализом ланчаног индекса саобраћајних незгода, закључено је да је највеће повећање
(скок) укупног броја саобраћајних незгода забележено у 2007. години, а највећи пад у
2010. години. Иако укупан број саобраћајних незгода опада различитим интензитетом
почевши од 2007. године, број саобраћајних незгода са погинулим лицима је почевши
од 2009. године растао, са неуједначеним интензитетом, при чему је највећи пораст
броја саобраћајних незгода са погинулим лицима забележен 2010. године, у односу на
2009. годину, и то 92%.
Готово свака десета саобраћајна незгода у Краљеву је са непознатим учиниоцем.
Подаци о саобраћајним незгодама за период од 2005-2012. године у Краљеву показују
да се догодило 741 саобраћајна незгода са непознатим учиниоцем3, што је готово 10%
свих саобраћајних незгода. Највећи број саобраћајних незгода са непознатим
учиниоцем догодио се током 2009. године, и то 150 саобраћајних незгода што је око
14% саобраћајних незгода које су се догодиле током 2009. године.
3

Под саобраћајним незгодама са непознатим учиниоцем подразумевају се оне код којих је један од
учесника напустио лице места саобраћајне незгоде пре почетка вршења увиђаја саобраћајне незгоде.
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Саобраћајне незгоде са непознатим учесником су процентуално заступљеније код
саобраћајних незгода са настрадалим лицима (око 22% у 2008. години) у односу на
саобраћајне незгоде које за последицу имају само материјалну штету (највише око 14%
у току 2009. године).
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Дијаграм бр. 4.3 – Дијаграм промене ланчаног индекса на територији града Краљева за период 20052012. године.

4.2.2 Временска расподела саобраћајних незгода по месецима у години
Табела бр. 4.4 – Временска расподела саобраћајних незгода по месецима у току године, у Краљеву, за
период 2005-2012. год.

СН са
СН са
СН са
СН са
погинулим повређеним настрадалим материјалном
лицима
лицима
лицима
штетом
Јануар
7
131
138
399
Фебруар
8
105
113
382
Март
10
183
193
433
Април
6
203
209
365
Мај
16
205
221
431
Јун
8
243
251
388
Јул
15
272
287
437
Август
14
246
260
503
Септембар
14
255
269
457
Октобар
11
215
226
427
Новембар
7
191
198
451
Децембар
17
175
192
411
УКУПНО
133
2.424
2.557
5.084

Укупно СН
537
495
626
574
652
639
724
763
726
653
649
603
7.641

Анализом података о временској расподели саобраћајних незгода по месецима у току
године, може се закључити да су месеци са највише саобраћајних незгода август,
септембар и јул, током којих се догодило 763, 726 и 724 саобраћајних незгода,
респективно.
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Број СН

Крива укупног броја саобраћајних незгода има растући тренд, уколико се посматра
период од јануара до децембра месеца. Од августа месеца до децембра месеца укупан
број саобраћајних незгода има опадајући тренд. Број саобраћајних незгода са
погинулим лицима, за разлику од укупног броја саобраћајних незгода, има максимум у
децембру и мају месецу. Повећан број саобраћајних незгода са погинулим лицима у
мају месецу може се повезати са временским условима који су погоднији за
учествовање већег броја мотоциклиста, мопедиста и бициклиста у саобраћају. Повећан
број саобраћајних незгода у децембру месеца може бити узрокован повећаним обимом
саобраћаја пред празнични период, а уз присуство неповољних временских услова у
зимском периоду.

СН са ПОГ.

Дијаграм бр. 4.4 – Временска расподела саобраћајних незгода по месецима у години у Краљеву, од
2005-2012. године
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Дијаграм бр. 4.5 – Укупан број саобраћајних незгода по месецима у току године у односу на просечан
број саобраћајних незгода у месецу, у Краљеву, за период од 2005-2012. године

Анализом укупног броја саобраћајних незгода по месецима, закључено је да се свакога
месеца догодило просечно 637 саобраћајних незгода. Месеци који се по укупном броју
саобраћајних незгода значајно разликују у односу на просечан број су јул, август и
септембар, што указује да се током лета и почетком јесени догађа највише саобраћајних
незгода (око 28% свих саобраћајних незгода у Краљеву).
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4.2.3 Временска расподела саобраћајних незгода по данима у недељи
Анализом расподеле укупног број саобраћајних незгода по данима у току недеље,
издваја се петак (1.199 саобраћајних незгода), али тај број не одступа значајно од
укупног броја саобраћајних незгода у осталим данима у недељи. Најмање саобраћајних
незгода се догоди недељом (946 саобраћајних незгода). Укупан број саобраћајних
незгода и саобраћајних незгода са само материјалном штетом опада након петка и даље
у данима викенда, док је тај број током радне недеље уједначен и без карактеристичних
екстрема.
Анализом броја саобраћајних незгода са погинулим лицима издвајају се дани недеља
(27 саобраћајних незгода) и субота (26 саобраћајних незгода). Наиме, у данима викенда
се догодило око 40% свих саобраћајних незгода са погинулим лицима. Најмање
саобраћајних незгода са погинулим лицима се догоди понедељком (10) и петком (12).
Петак и субота су дани у којима се догодило највише саобраћајних незгода са
повређеним лицима. Број саобраћајних незгода са повређеним лицима има уједначену
расподелу по данима у току недеље.
Табела бр. 4.5 – Временска расподела саобраћајних незгода, по данима у току недеље, у Краљеву, за
период 2005-2012. године
СН са
СН са
СН са
СН са
погинулим
повређеним
настрадалим
материјалном
Укупно СН
лицима
лицима
лицима
штетом
Понедељак
10
329
339
745
1.084
Уторак
18
352
370
755
1.125
Среда
18
343
361
763
1.124
Четвртак
22
328
350
745
1.095
Петак
12
365
377
822
1.199
Субота
26
368
394
674
1.068
Недеља
27
339
366
580
946
УКУПНО
133
2.424
2.557
5.084
7.641

Анализа саобраћајних незгода по данима у току недеље указује на то да се незгоде са
најтежим последицама највише догађају у данима викенда, што указује да посебно
пажњу приликом дефинисања превентивних мера, али и репресивне политике треба
усмерити на дане викенда. Наиме, док укупан број саобраћајних незгода опада у
данима викенда, број саобраћајних незгода са погинулим лицима расте.

1200

1084

1125

Број СН

1000
800

745

600

10

1124

1199
1095

18

18

22

755

763

745

26
1068

30
25

946

822

20

12

15
674

400
200

27

580

10
5

329

352

343

328

365

368

339

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

Недеља

0

Број СН са погинулим лицима

1400

0

СН

СН са ПОВ.

СН само МШ

СН са ПОГ.

Дијаграм бр. 4.6 – Расподела саобраћајних незгода по данима у току недеље, у Краљеву, за период
2005-2012. године
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Табела бр. 4.6 – Процентуално учешће саобраћајних незгода, по данима у току недеље, у Краљеву, за
период 2005-2012. године

СН са
погинулим
лицима
8%
14%
14%
17%
9%
20%
20%

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Субота
Недеља

СН са
повређеним
лицима
14%
15%
14%
14%
15%
15%
14%

СН са
настрадалим
лицима
13%
14%
14%
14%
15%
15%
14%

СН са
материјалном
штетом
15%
15%
15%
15%
16%
13%
11%

Укупно
СН
14%
15%
15%
14%
16%
14%
12%

4.2.4 Временска расподела саобраћајних незгода по сатима у току дана
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Дијаграм бр. 4.7 - Расподела саобраћајних незгода по сатима у току дана, у Краљеву, за период 20052012. године.

Анализом расподеле саобраћајних незгода према сатима у току дана закључено је да
крива укупног броја саобраћајних незгода има растући тренд до 14 часова (575
саобраћајних незгода), након чега опада до 4. часа у коме се догодило најмање
саобраћајних незгода (70 саобраћајних незгода). Облик криве саобраћајних незгода са
само материјалном штетом у великој мери прати облик криве укупног броја
саобраћајних незгода.
Крива саобраћајних незгода са погинулим лицима има неколико екстремних тачака
(минимума и максимума), без јасно видљивих правилности у промени вредности броја
саобраћајних незгода са погинулим лицима.
Највише саобраћајних незгода са погинулим лицима догодило се у 16 часова (12
саобраћајних незгода), а потом у 20 часова (10 саобраћајних незгода).
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Табела бр. 4.7 - Расподела саобраћајних незгода по сатима у току дана, у Краљеву, за период 2005-2012.
године.

00

СН са
погинулим
лицима
4

СН са
повређеним
лицима
56

СН са
настрадалим
лицима
60

СН са
материјалном
штетом
85

01

5

61

66

93

159

02

3

54

57

71

128

03

4

27

31

63

94

04

2

21

23

47

70

05

4

17

21

50

71

06

3

54

57

99

156

07

3

70

73

196

269

08

6

76

82

222

304

09

3

98

101

253

354

10

7

94

101

341

442

11

9

125

134

330

464

12

3

161

164

382

546

13

6

153

159

384

543

14

7

158

165

410

575

15

4

139

143

375

518

15

12

173

185

302

487

17

10

183

193

299

492

18

8

185

193

284

477

19

8

150

158

220

378

20

10

125

135

176

311

21

3

108

111

170

281

22

4

74

78

125

203

23

5

62

67

107

174

УКУПНО

133

2424

2557

5084

7641

Укупно
СН
145

4.3. РАСПОДЕЛА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА (ПО
ПОЛУ, СТАРОСТИ, ТЕЖИНИ ПОСЛЕДИЦА И КАТЕГОРИЈИ
УЧЕШЋА У САОБРАЋАЈУ)
Током анализираног периода од 2005-2012. године у Краљеву је погинула 141 особа,
671 особа је задобила тешке телесне повреде, а 2.523 особе је задобило лаке телесне
повреде.
Приликом анализе повреда важно је напоменути да квалификација тежине повреда
зависи искључиво од процене полицијских службеника који су вршили увиђај
саобраћајне незгоде, и да стварна тежина последица не мора одговарати наведеном
броју. Такође, у Србији не постоји норматив по коме би сваки лекар у Србији на
јединствени начин квалификовао одређене повреде, већ се повреде квалификују
најчешће на основу искуства у лекарској пракси.
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Број погинулих лица чине лица која су погинула на лицу места, лица која су преминула
током транспорта у здравствену установу и лица која су преминула до 30 дана од дана
саобраћајне незгоде. Припадници МУП-а најчешће нису пратили даља догађања у вези
са учесником у саобраћајној незгоди након саобраћајне незгоде, и подаци о погинулим
учесницима до 30 дана након саобраћајне незгоде присутни су у бази података тек од
2010. године, а што може имати утицај на број погинулих лица.
Табела бр. 4.8 – Расподела повреда учесника у саобраћајним незгодама према тежини последицама и по
годинама, у Краљеву, за период 2005-2012. године.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
УКУПНО

ТТП4
81
96
102
110
77
69
70
66
671

Погинуло
16
15
14
17
10
18
25
28
143

ЛТП5
227
266
360
349
379
310
330
302
2.523

400

Без повреда
1.714
1.578
1.867
1.683
1.707
1.125
868
753
11.295

379
360

349
330

350
310
300
250

Укупно
2.038
1.955
2.343
2.159
2.173
1.522
1.293
1.149
14.632
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Дијаграм бр. 4.8 – Расподела повреда учесника у саобраћајним незгодама према тежини последица и
годинама, у Краљеву, за период 2005-2012. године.

Насупрот броју саобраћајних незгода који максимум достиже 2007. године, највише
лако повређених лица евидентирано је током 2009. године, а тешко повређених лица
током 2008. године. Број погинулих лица је након 2009. године у порасту, па је 2012.
године погинуло 28 лица, а 2009. године 10 лица, што представља повећање 180%.
4
5

Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде
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1% 5%
17%

77%

ПОГ.

ТТП

ЛТП

Без ПОВР.

Дијаграм бр. 4.9 – Расподела повреда учесника у саобраћајним незгодама према тежини последица, у
Краљеву за период од 2005-2012 године.

У саобраћајним незгодама у Краљеву, за период од 2005-2012. године учествовало је
12.521 особа мушког пола (86%), и 2.111 особа женског пола (14%). Анализом броја
погинулих учесника, жене су смртно страдале у 22% случајева (32 смртно страдале
жене), а мушкарце у 78% случајева (111 смртно страдалих мушкараца), чиме су жене
процентуално заступљеније у броју смртно страдалих лица неко у укупном броју
учесника у незгоди.
Табела бр. 4.9 – Расподела учесника у саобраћајним незгодама према тежини последица и полу, у
Краљеву, за период 2005-2012. године.
Мушки

Женски

ПОГ

ТТП

ЛТП

БЕЗ ПОС.

УКУПНО

ПОГ

ТТП

ЛТП

БЕЗ ПОС.

УКУПНО

2005

13

62

163

1.572

1.810

3

19

64

142

228

2006

11

76

169

1.454

1.710

4

20

97

124

245

2007

12

97

330

1.594

2.033

2

5

30

273

310

2008

14

74

224

1.522

1.834

3

36

125

161

325

2009

8

58

253

1.542

1.861

2

19

126

165

312

2010

12

60

217

978

1.267

6

9

93

147

255

2011

20

41

216

785

1.062

5

29

114

83

231

2012

21

48

202

673

944

7

18

100

80

205

УКУПНО

111

516

1.774

10.120

12.521

32

155

749

1.175

2.111

Просечна старост учесника у саобраћајној незгоди у Краљеву за период 2005-2012.
године, износи 40 година. Највећи број погинулих лица припада старосној групи 51-60
година, што чини 26% свих погинулих лица. Број погинулих лица је такође изражен у
старосној групи 31-40 година (22 погинула лица), и старосној групи 21-30 година (17
погинулих лица).
Број тешко повређених лица свој максимум достиже за старосну групу 21-30 година,
што потенцијално указује на проблем младих возача у саобраћају.
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Највише лако повређених лица, као и тешко повређених лица, припада старосној групи
21-30. Око 20% свих тешко телесно повређених лица у Краљеву за период од 20052012. чине лица из старосне групе од 21 до 30 година. Анализом укупног броја
учесника у саобраћајним незгодама, највише учесника припада старосној групи 21-30
година.
Наиме, анализом старости учесника у саобраћајним незгодама закључено је да највише
смртно страдају лица старости 51-60 година, али да су према свих осталим
показатељима млади учесници у саобраћају старосне доби 21-30 година посебно
угрожени, као и лица старосне доби 31-40 година.
Табела бр. 4.10 – Расподела учесника у саобраћајним незгодама према старости, у Краљеву, за период
2005-2012. године6.

<1
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
>91
УКУПНО

Погинуло
0
3
7
17
22
16
38
15
16
9
0
143

ТТП
0
34
88
128
98
91
79
67
64
22
0
671

ЛТП
2
134
467
560
355
301
307
188
169
38
1
2.522
6% 3%

Без повреда
0
6
445
2.820
2.938
2.243
1.962
636
222
23
0
11.295

УКУПНО
2
177
1.007
3.525
3.413
2.651
2.386
906
471
92
1
14.631
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16%

24%
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Дијаграм бр. 4.10 – Структура учесника у саобраћајним незгодама према старосним групама у Краљеву
за период 2005-2012. године.

База података МУП-а о саобраћајним незгодама препознаје пет типова учесника у
саобраћајним незгодама: возаче, пешаке, путнике, тераоце стоке и јахаче, при чему су у
Краљеву заступљене само прва четири својства учесника у саобраћајној незгоди.

6

У табели бр 4.11 и табели бр. 4.12 постоји разлика у укупном броју лако повређених лица, што је
последица недостатка података о датуму рођења једног учесника у саобраћајној незгоди у 2009. години.
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Возачи представљају најзаступљенију категорију учесника у саобраћају, која је
учествовала у саобраћајним незгодама (12.927), и чине око 88% свих учесника у
саобраћају.
Табела бр. 4.11 – Расподела учесника у саобраћајним незгодама према својству, у Краљеву за период
2005-2012. године.

Возач
Пешак
Путник
Тераоц стоке

Погинуло
85
28
30
0

ТТП
376
137
158
0

ЛТП
1.297
443
782
1

Без повреда
11.169
55
66
4

УКУПНО
12.927
663
1.036
5

Анализом броја погинулих учесника у саобраћају, а у односу на својство учесника,
возачи су најзаступљенија категорија учесника, али не у истој мери као у укупном
броју учесника независно од последица задобијених у незгоди. Наиме, пешаци чине
20% смртно страдалих учесника у саобраћају, а заједно са путницима у возилу готово
40% свих смртно страдалих учесника у саобраћају.
Удео пешака у броју лица која су задобила тешке телесне повреде је 20%, а у броју
лица који су задобила лаке телесне повреде 17%, док у укупном броју свих учесника
пешаци чине свега 4%. Наиме, подаци указују на рањивост пешака као учесника у
саобраћају, јер иако су у укупном броју учесника мало заступљени, они по правилу
задобијају теже последице у саобраћајним незгодама.
Угроженост пешака, као једне од најрањивијих категорија учесника у саобраћају може
се видети и на основу њиховог удела у броју учесника која нису задобила телесне
повреде у саобраћајној незгоди, где чине мање од 1% учесника у саобраћају без
телесних повреда.
Табела бр. 4.12 – Процентуално учешће различитих категорија учесника у саобраћају, у Краљеву за
период 2005-2012. године.

Погинуло

ТТП

ЛТП

Без повреда

УКУПНО

Возач

59%

56%

51%

99%

88%

Пешак

20%

20%

18%

0%

5%

Путник

21%

24%

31%

1%

7%

Тераоц стоке

0%

0%

0%

0%

0%

4.4. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА МЕСТУ
ДОГАЂАЊА
База података МУП-а разликује петнаест различитих карактеристика пута на коме се
догодила саобраћајна незгода:
1. Правац – са сужењем коловоза на месту СН,
2. Правац – сужен коловоз целом деоницом,
3. Правац – без сужења,
4. Кривина – непрегледна,
5. Кривина – прегледна,
6. Превој – прегледан,
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7. Превој – непрегледан,
8. Раскрсница нерегулисана7 – прегледна,
9. Раскрсница нерегулисана – непрегледна,
10. Раскрсница регулисана – саобраћајним знаковима,
11. Раскрсница регулисана – семафорима,
12. Прелаз преко пруге у истом нивоу – без браника,
13. Прелаз преко пруге у истом нивоу – са браником,
14. Прелаз преко пруге у истом нивоу – са светлосним знаковима,
15. Прелаз преко пруге у истом нивоу – незаштићен.
Табела бр. 4.13 – Расподела саобраћајних незгода према месту догађања у Краљеву, за период
2005-2012. године.

Место догађања
Правац – са сужењем
коловоза на месту СН
Правац – сужен
коловоз целом
деоницом
Правац – без сужења
Кривина –
непрегледна
Кривина – прегледна
Превој – прегледан
Раскрсница
нерегулисана –
прегледна
Раскрсница
регулисана –
саобраћајним
знаковима
УКУПНО

СН са ПОГ.

СН са ПОВ.

СН са НАСТ.

СН само МШ

СН

0

8

8

12

20

0

0

0

2

2

91

1894

1985

3840

5825

30

193

223

377

600

4
0

32
2

36
2

32
2

68
4

0

2

2

1

3

8

293

301

818

1119

133

2424

2557

5084

7641

На територији Краљева нису забележене незгоде на пружним прелазима за период од
2005-2010. године, као ни незгоде на раскрсницама регулисаним семафором,
непрегледним превојима и непрегледним раскрсницама. Саобраћајне незгоде се
најчешће догађају на правцу без сужења (5.825 саобраћајних незгода, 76%), а затим у
раскрсницама регулисаним саобраћајним знаковима (1.119 саобраћајних незгода, 15%).
У прегледним кривинама се догодило 600 саобраћајних незгода, што је око 8% свих
саобраћајних незгода. Незгоде на осталим локацијама су заступљене до 1%.
Приликом анализе незгода према месту догађања треба имати у виду да се
квалификације типа „прегледно“ и „непрегледно“ најчешће дају по слободној процени
особе која врши увиђај саобраћајне незгоде, а не на основу стварно измерених
вредности прегледности на конкретном месту. Иако је очекивано да се највећи број
незгода догађа у раскрсницама и кривинама, највећи проценат саобраћајних незгода
догодио се на правцу, и то без сужења. Саобраћајне незгоде на раскрсницама
регулисаним семафором нису тако честе, јер су сви међусобно конфликтни токови
раздвојени.

7

Нерегулисане раскрснице су раскрснице на којима је првенство пролаза одређено правилом десне
стране.
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ПРАВ - БЕЗ СУЖЕЊА

1%
15%
8%

КРИВИНА ПРЕГЛЕДНА

76%

РАСКРСНИЦА
РЕГУЛИСАНА САОБРАЋАЈНИМ
ЗНАКОВИМА
ОСТАЛО

Дијаграм бр. 4.11 – Расподела укупног броја саобраћајних незгода према месту догађања у Краљеву за
период 2005-2012. године.

4.5. ТИПОЛОГИЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Записник о увиђају саобраћајне незгоде који попуњавају припадници МУП-а приликом
увиђаја предвидео је 14 типова саобраћајних незгода:
1. судари из супротних смерова,
2. бочни судари,
3. судари при вожњи у истом смеру,
4. судари при упоредној вожњи,
5. удар возила у друго заустављено или паркирано возило,
6. удар возила у неки објекат на путу,
7. превртање возила на путу,
8. слетање возила са пута,
9. слетање са коловоза и удар у објекат поред пута,
10. међусобни судар друмског и железничког возила,
11. испадање - падање лица из возила,
12. обарање или гажење пешака,
13. обарање или гажење стоке која није у запрези,
14. остале врсте незгода.
Сви типови саобраћајних незгода су заступљени у граду Краљеву за период од 20052012. године, а најчешћи тип су бочни судари (1.831 саобраћајна незгода, 24%), а потом
судари при вожњи у истом смеру (1.658 саобраћаjних незгода, 22%). Најмање се
догађају саобраћајне незгоде типа испадање-падање лица из возила (1 саобраћајних
незгода), међусобни судар друмског и железничког возила (5 саобраћајних незгода),
обарање или гажење стоке која није у запрези (7 саобраћајних незгода), као и судари
при упоредној вожњи (20 саобраћајних незгода).
Упоредном анализом расподеле саобраћајних незгода према типу и према месту
догађања, уочено је да постоје елементи неусаглашености у бази података. Наиме, иако
постоји пет саобраћајних незгода типа судар друмског и железничког возила, ни једна
од тих незгода се није догодила на укрштању пута и пруге у нивоу који је обезбеђен на
било који од четири предвиђена начина.
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Табела бр. 4.14 – Расподела саобраћајних незгода према типовима саобраћајних незгода у Краљеву за
период 2005-2012. године.

Рбр. Типа
незгоде
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УКУПНО

СН са ПОГ.

СН са ПОВ.

СН са НАСТ.

СН само МШ

СН

37
7
2
0
1
3
10
26
4
1
0
31
0
11
133

267
407
296
2
64
34
106
378
17
2
1
587
0
263
2424

304
414
298
2
65
37
116
404
21
3
1
618
0
274
2557

625
1417
1360
18
606
161
25
269
48
2
0
28
7
518
5084

929
1831
1658
20
671
198
141
673
69
5
1
646
7
792
7641

Незгоде типа судар из супротних смерова су најчешће са смртним последицама (28%),
као и незгоде типа обарање или гажење пешака (23%). Незгоде типа слетање возила са
пута чине 20 % саобраћајних незгода са погинулим лицима. Наиме, иако судари из
супротних смерова, обарање пешака и слетање са пута нису најчешће саобраћајне
незгоде, оне најчешће имају најтеже последице.
Табела бр. 4.15 – Процентуално учешће саобраћајних незгода према типу саобраћајне незгоде у Краљеву
за период 2005-2012. године.

Рбр. типа незгоде
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

СН са ПОГ.
28%
5%
2%
0%
1%
2%
8%
20%
3%
1%
0%
23%
0%
8%

СН са ПОВ.
11%
17%
12%
0%
3%
1%
4%
16%
1%
0%
0%
24%
0%
11%

СН са НАСТ.
12%
16%
12%
0%
3%
1%
5%
16%
1%
0%
0%
24%
0%
11%

СН само МШ
12%
28%
27%
0%
12%
3%
0%
5%
1%
0%
0%
1%
0%
10%

СН
12%
24%
22%
0%
9%
3%
2%
9%
1%
0%
0%
8%
0%
10%

Код незгода са повређеним лицима, најчешће се догађају незгоде типа обарање или
гажење пешака, и то у 24% случајева, што указује на рањивости пешака као учесника у
саобраћају. Остале саобраћајне незгоде представљају све саобраћајне незгоде за које
није предвиђена посебна категорија, и оне у просеку чине 10% саобраћајних незгода.
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4.6. УЗРОЦИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Приликом анализе узрока саобраћајних незгода треба имати у виду да су то узроци које
опредељују припадници МУП-а, који нису обучени за утврђивање узрока незгоде. На
другој страни, узроци који се срећу у статистикама МУП-а заправо представљају
околности под којима се догодила саобраћајна незгода, на начин како то квалификују
судски вештаци саобраћајно-техничке струке и суд. Иако непрецизна и непоуздана,
анализа узрока (околности) под којима се догодила саобраћајна незгода може указати
на потенцијалне проблеме у систему безбедности саобраћаја.
Анализом узрока саобраћајних незгода издвојена је табела 15 у којој су по опадајућем
редоследу сортирани најчешћи узроци према дефинисању узрока у бази МУП-а.
Најчешћи узрок саобраћајних незгода је извођење других радњи возилом (2.223
саобраћајних незгода, 14%). Под „другим радњама возилом“ подразумевају се све
радње које нису обухваћене класификацијом узрока, и ту спадају окретања на путу,
укључивања – из гараже, укључивање на аутопут, кретање возилом на месту где је
кретање те категорије возила забрањено и сл.
Брзина као узрок саобраћајне незгоде јавља се у два облика, као брзина која је
неприлагођена стању пута, видљивости и атмосфери, и као неприлагођена брзина с
обзиром на међусобну удаљеност возила.
Табела бр. 4.16 – Расподела саобраћајних незгода према узроцима саобраћајних незгода у Краљеву за
период 2005-2012. године.

2.223

СН са
ПОГ.
18

СН са
ПОВ.
521

СН са
НАСТ.
539

СН само
МШ
1.684

1.735

52

752

804

931

1.166

7

427

434

732

736

0

101

101

635

710

25

212

237

473

439

15

201

216

223

243
206

4
2

121
33

125
35

118
171

91

2

26

28

63

СН
Извођење других радњи возилом
Неприлагођена брзина стању пута,
видљивости, атмосфери
Остала неуступања првенства
пролаза
Неприлагођена брзина с обзиром
на међусобну удаљеност возила
Кретање непрописном страном
коловоза
Други непредвиђени узроци и
околности
Алкохолисаност
Кретање уназад
Непрописно и неправилно
претицање и обилажење …

Алкохолисаност као узрок незгоде је заступљен код 243 саобраћајне незгоде, а кретање
уназад код 206 саобраћајних незгода.
Утицај осталих узрока саобраћајних није приказан, јер је сматран занемарљивим, и у ту
спадају узроци незгода под којима је настало мање од 20 саобраћајних незгода.
Анализом саобраћајних незгода са погинулим лицима, уочљиво је да је основни узрок
саобраћајних незгода неприлагођена брзина стању пута, видљивости и атмосферским
приликама. Наиме, повећање брзине знатно утиче на повећање последица незгоде, што
је и овом анализом узрока потврђено.
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4.7.

ЗАКЉУЧАК АНАЛИЗЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

На територији града Краљева, за период од 2005. до 2012. године догодила се 7.641
саобраћајна незгода, од којих је 133 са погинулим лицима, 2.424 са повређеним лицима
и 5.084 саобраћајне незгоде са материјалном штетом.
У саобраћајним незгодама је на територији града Краљева, је за период од 2005. до
2012. године погинуло 143 особе, 671 особа је тешко повређена, 2.523 особе је задобило
лаке телесне повреде, док 11.295 особа није задобило повреде. Годишње се просечно
догоди 955 саобраћајних незгода, што је у просеку готово 3 саобраћајне незгоде по
дану. Најзаступљеније су саобраћајне незгоде у којима је настала материјална штета
(око 66% годишње), потом саобраћајне незгоде које за последицу имају повређена лица
(око 32%) и саобраћајне незгоде које за последицу имају смртно страдала лица (око
2%).
Највећи укупан број саобраћајних незгода је забележен током 2007. године (1.212
саобраћајних незгода), а најмањи током 2012. године (596 саобраћајних незгода). Током
2012. године догодило се највише саобраћајних незгода у којима има погинулих лица
(24 саобраћајне незгоде). Најмање саобраћајних незгода са погинулим лицима се
догодило 2009. године, и то 10 саобраћајних незгода.
Месеци са највише саобраћајних незгода су август, септембар и јул, у којима се
догодило 763, 726 и 724 саобраћајних незгода, респективно. Број саобраћајних незгода
са погинулим лицима, за разлику од укупног броја саобраћајних незгода, највише у
децембру и мају месецу.
Анализа саобраћајних незгода по данима у току недеље указује на то да се незгоде са
најтежим последицама (смртно страдалим лицима), највише догађају у данима викенда
(40% свих незгода са погинулим лицима),
Анализом расподеле саобраћајних незгода према сатима у току дана закључено је да
крива укупног броја саобраћајних незгода има растући тренд до 14 часова (575
саобраћајних незгода), након чега опада до 4. часа у коме се догодило најмање
саобраћајних незгода (70 саобраћајних незгода). Највише саобраћајних незгода са
погинулим лицима догодило се у 16 часова (12 саобраћајних незгода), а потом у 20
часова (10 саобраћајних незгода).
У саобраћајним незгодама у Краљеву, за период од 2005-2012. године учествовало је
12.521 особа мушког пола (86%) и 2.111 особа женског пола (14%).
Просечна старост учесника у саобраћајној незгоди у Краљеву за период 2005-2012, је
40 година. Највише лако повређених лица, као и тешко повређених лица, припада
старосној групи 21-30. Око 20% свих тешко телесно повређених лица у Краљеву за
период од 2005-2012. чине лица из старосне групе од 21 до 30 година. Анализом
укупног броја учесника у саобраћајним незгодама, највише учесника припада старосној
групи 21-30 година.
Возачи представљају најзаступљенију категорију учесника у саобраћајним незгодама,
која је учествовала у саобраћајним незгодама (12.927) и чине око 88% свих учесника у
саобраћајним незгодама. Удео пешака у броју лица која су задобила тешке телесне
повреде износи 20%, а у броју лица који су задобили лаке телесне повреде 17%, док у
укупном броју свих учесника пешаци чине 4%.
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Саобраћајне незгоде се најчешће догађају на правцу без сужења (5.825 саобраћајних
незгода, 76%), а затим у раскрсницама регулисаним саобраћајним знаковима (1.119
саобраћајних незгода, 15%). У прегледним кривинама се догодило 600 саобраћајних
незгода, што је око 8% свих саобраћајних незгода. Незгоде на осталим локацијама су
заступљене до 1%.
Сви типови саобраћајних незгода су заступљени у граду Краљеву за период од 20052012. године, а најчешћи тип су бочни судари (1.831 саобраћајна незгода, 24%), а потом
судари при вожњи у истом смеру (1.658 саобраћаних незгода, 22%). Незгоде типа судар
из супротних смерова су најчешће са смртним последицама (28%), као и незгоде типа
обарање или гажење пешака (23%). Незгоде типа слетање возила са пута чине 20%
саобраћајних незгода са погинулим лицима. Наиме, иако судари из супротних смерова,
обарање пешака и слетање са пута нису најчешће саобраћајне незгоде, оне најчешће
имају најтеже последице. Анализом саобраћајних незгода са погинулим лицима, уочено
је да је основни узрок, на начин на који МУП посматра узрок саобраћајне незгоде,
неприлагођена брзина стању пута, видљивости и атмосфери.
4.8. ДЕТАЉНА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА КОЈЕ СУ СЕ
ДОГОДИЛЕ У ПЕРИОДУ ОД 2010. ДО 2012. ГОДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ КРАЉЕВА
За реалну слику и поуздану анализу саобраћајних незгода неопходно је анализирати
податке о саобраћајним незгодама, а посебно податке који указују на временску и
просторну расподелу саобраћајних незгода, као и на околности под којима су се
незгоде догодиле. Због анализе статистичких података о саобраћајним незгодама,
сачињена је посебна база саобраћајних незгода, а на основу података добијених од
МУП-а. Подаци о саобраћајним незгодама, као и подаци о околностима под којима су
се незгоде догодиле су систематизовани и пренети у посебну базу података. За потребе
овог истраживања сачињена је посебна база података саобраћајних незгода које су се
догодиле на територији града Краљева у периоду од 01.01.2010. године до 31.12.2012.
године.
Анализа података о саобраћајним незгодама на територији града Краљева, показује да
се у анализираном трогодишњем периоду догодило 1805 саобраћајних незгода. Од тог
броја 1057 незгода (58,6%) су за последицу имале материјалну штету, затим следе
незгоде са лаким телесним повредама 547 (30,3%), тешким телесним повредама 152
(8,4%) и 49 (2,7%) саобраћајних незгода са погинулим лицима.
Ако се посматрају саобраћајне незгоде са настрадалим лицима, у анализираном
трогодишњем периоду догодило се 748 (41,4% од укупног броја незгода) саобраћајних
незгода са настрадалим (повређеним или погинулим) лицима. Добијени резултати
истраживања показују да је структура саобраћајних незгода у граду Краљеву изузетно
неповољна. Наиме, учешће саобраћајних незгода са настрадалим лицима у Републици
Србији у периоду од 2010. до 2012. године је износило 32,6% (Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Србије), док је у истом периоду у Краљеву 41,4% незгода за
последицу имало настрадала лица.
Упоредна анализа учешћа саобраћајних незгода са погинулим лицима у Краљеву и на
нивоу Републике Србије за период од 2010. године до 2012. године, показује да је у
анализираном периоду значајно веће учешће незгода са погинулим лицима у Краљеву у
односу на ниво Републике Србије.
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Наиме, у Србији у периоду од 2010. до 2012. године, учешће незгода са погинулим
лицима износи 1,5%, док је у граду Краљеву значајно веће и износи 2,7%. На основу
упоредне анализе структуре саобраћајних незгода у Краљеву и на нивоу Републике
Србије за анализирани период, може се закључити да је структура незгода са најтежим
последицама (повређенима и погинулима) значајно неповољнија у Краљеву, у односу
на просек у Републици Србији.
Ако се посматра структура незгоде, према начину учешћа, у највећем броју
саобраћајних незгода 1312 (72,7%) учествовала су возила (путничка и теретна возила),
следе незгоде са учешћем двоточкаша (мотоцикли, мопеди и бицикли) 231 (16,1%) и
незгоде са учешћем пешака 201 (11,1%). Детаљна структура саобраћајних незгода у
зависности од начина учешћа и последица за период од 2010. до 2012. године у
Краљеву је представљен у Табели бр. 4.18.
Табела бр. 4.18 - Структура саобраћајних незгода у зависности од последица и начина учешћа
Последице СН
Возила (%) Двоточкаши (%) Пешаци (%) Укупно (%)
Материјална штета

1026

78,2%

25

8,6%

6

3,0%

1057

58,6%

Лаке телесне повреде

220

16,8%

194

66,7%

133

66,1%

547

30,3%

Тешке телесне повреде

42

3,2%

59

20,3%

50

24,9%

152

8,4%

Погинули

24

1,8%

13

4,5%

12

6,0%

49

2,7%

Укупно (%)

1312

72,7%

291

16,1%

201

11,1%

1805

100%

Од укупног броја незгода са учешћем возила, највећи број незгода су за последице
имале материјалну штету 78,2%, лаке телесне повреде 16,8%, тешке телесне повреде
3,2% и погинуле 1,8% (Дијаграм бр. 4.13).
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Дијаграм бр. 4.13 - Структура саобраћајних незгода са учешћем возила према последицама

Анализа саобраћајних незгода у којима су учествовали двоточкаши показује да је
структура незгода са учешћем двоточкаша значајно неповољнија у односу на незгоде са
учешћем возила.
Наиме, највећи број незгода са учешћем двоточкаша је имао за последицу лаке телесне
повреде 66,7%, затим тешке телесне повреде 20,3%, материјална штета 8,6% и
погинули 4,5%.
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Дијаграм бр. 3.14 - Структура саобраћајних незгода са учешћем двоточкаша према последицама

Од укупног броја незгода са учешћем пешака у Краљеву у периоду од 2010. до 2012.
године, 66,2% незгода је за последицу имало лаке телесне повреде пешака, затим 24,9%
незгода тешке телесне повреде и 6% незгода погинуле пешаке.
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Дијаграм бр. 3.15 - Структура саобраћајних незгода са учешћем пешака према последицама

На основу упоредне анализе структуре саобраћајних незгода у Краљеву и на територији
Републике Србије, може се закључити да су рањиви учесници у саобраћају (пешаци и
двоточкаши) у Краљеву, значајно угроженији у саобраћају, у односу на просек у
Републици Србији.
Анализа саобраћајних незгода према категорији саобраћајнице на којој су се догодиле
показује да се 68,4% саобраћајних незгода догодило на улицама и локалним путевима, а
да се 31,6% незгода догодило на државним путевима.
Међутим структура незгода на градским улицама и на државним путевима се значајно
разликује. Наиме, на градским улицама у анализираном трогодишњем периоду
догодила се 21 саобраћајна незгода са погинулим лицима, у односу на државне путеве
на којима се догодило чак 28 незгода са погинулим лицима (Табела бр. 4.19).
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Табела бр. 4.19 - Број и последице саобраћајних незгода у зависности од категорије саобраћајнице
Државни путеви
Улице и локални
Последице СН
(магистрални и
Укупно
путеви
регионални путеви)
Материјална штета

749

60,7%

308

53,9%

1057

58,6%

Лаке телесне повреде

369

29,9%

178

31,2%

547

30,3%

Тешке телесне повреде

95

7,7%

57

10,0%

152

8,4%

Погинули

21

1,7%

28

4,9%

49

2,7%

Укупно

1234

68,4%

571

31,6%

1805

100,0%

Детаљна анализа структуре саобраћајних незгода у зависности од категорије
саобраћајнице на којима су се догодиле, показује да незгоде на државним путевима
(магистрални и регионални путеви) имају значајно теже последице у односу на незгоде
на градским улицама и локалним путевима. Од укупног броја незгода на улицама и
локалним путевима, 29,9% незгода је за последицу имало лаке телесне повреде, 7,7%
тешке телесне повреде, 1,7% погинула лица, у односу на државне путеве на којима је
структура незгода респективно износила 31,2%, 10% и 4,9% (Дијаграм бр. 4.16).
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Дијаграм бр. 4.16 - Структура саобраћајних незгода према последицама и категорији саобраћајнице

На основу анализе броја и структуре незгода на улицама и локалним путевима са
незгодама на државним путевима може се закључити да се на државним путевима
догађа двоструко мање саобраћајних незгода које за последицу имају већи број
погинулих лица у односи на незгоде на локалним путевима. Наведена анализа указује
на изразито негативну структуру незгода које се догађају на државним путевима на
територији града Краљева.
Резултати добијене анализе се могу евентуално објаснити тиме да се на државним
путевима возила крећу већим брзинама што за последицу има саобраћајне незгоде са
тежим последицама.
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Анализа саобраћајних незгода у посматраном трогодишњем периоду показује да се
највећи број саобраћајних незгода у Краљеву догађа током летњих месеци, од маја до
септембра (око 170 незгода месечно). Најмањи број саобраћајних незгода се догодио у
фебруару и октобру.

возила
двоточкаши
пешаци
укупно
% учешће

укупно
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август

јул

јун

мај

април
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Табела бр. 4.20 - Број и структура незгода по месецима у току година
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Дијаграм бр. 4.17 - Процентуално учешће у укупном броју саобраћајних незгода

На основу анализе структуре саобраћајних незгода по месецима (Дијаграм бр. 4.18)
може се закључити да не постоји месец са изражено већим бројем саобраћајних незгода
са учешћем возила. Најмањи број незгода са учешћем возила се догодио у октобру и
априлу.
Највећи број незгода са учешћем двоточкаша догодио се током летњих месеци, јун (26)
и септембар (26). Најмањи број незгода двоточкаша се догодио током зимских месеци,
новембар, децембар, јануар и фебруар (Дијаграм бр. 4.18).
Ако се посматрају незгоде са учешћем пешака, може се закључити да се у
анализираном трогодишњем периоду догађао приближно једнак број незгода
посматрано по месецима, приближно око 15.
Добијени подаци указују да су пешаци подједнако угрожени током године, односно не
постоји временски период са изражено великим бројем саобраћајних незгода са
учешћем пешака.
8

За четири саобрааћајне незгоде није био познат месец у коме су се догодиле
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Дијаграм бр. 4.18 - Број саобраћајних незгода према структури по месецима

Анализом саобраћајних незгода према последицама у Краљеву у посматраном
трогодишњем периоду (Дијаграм бр. 4.19.), може се уочити да се највећи број незгода
које су за последицу имале лаке телесне повреде догодио током летњих месеци, од јуна
до септембра. Незгоде са тешким телесним повредама најизраженије су у априлу или
мају и августу или септембру.
Посматрано за незгоде са погинулим лицима, може се закључити да се већи број
незгода са погинулим догађа у летњим месецима, мај или јул.

Дијаграм бр. 4.19 - Структура саобраћајних незгода према последицама посматрано према месецима
током године

Анализа броја саобраћајних незгода по данима показује да се у Краљеву приближно
исти број незгода догађа током седмице. У анализираном периоду, понедељком,
уторком и петком догодио се највећи број незгода са учешћем возила, а најмањи број
четвртком.
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Ако се посматрају незгоде са учешћем двоточкаша, може се закључити да се у
анализираном периоду приближно једнак број незгода догодио током дана у седмици.
Највећи број незгода са учешћем пешака догодио се петком (38).
Табела бр. 4.21 - Број и структура незгода по данима
понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља

укупно

возила

199

198

176

164

199

187

182

13079

двоточкаши

47

34

38
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42

48

40

291

пешаци

30

27

39

27

38

23

17

201

укупно

276

259

253

233

280

258

239

1797

% учешће

15,4%

14,4%

14,1%

13,0%

15,6%

14,4%

13,3%

100%
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Дијаграм бр. 4.20 - Број и структура незгода према учешћу по данима
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Дијаграм бр. 4.21 - Број и структура незгода према последицама по данима

Слично као у укупно броју, највећи број незгода које су за последицу имале
материјалну штету се догодио понедељком и петком. Анализа саобраћајних незгода
према последицама по данима, показује да се највећи број незгода са настрадалим
лицима догодило суботом.
9

За осам саобраћајних незгода нису познати дани у којима су се догодиле
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Према доступним подацима, у анализираном периоду највећи број незгода са
погинулим лицима се догодио недељом (Дијаграм бр. 4.21.). На основу анализе
саобраћајних незгода по данима у току седмице, може се закључити да се у Краљеву
викендом догађао мањи број незгода, које су за последицу имале већи број настрадалих
лица у односу на радне дане.
На основу анализе саобраћајних незгода према часу у току дана може се закључити да
се у анализираном трогодишњем периоду највећи број незгода догодио у
послеподневном периоду. Највећи број незгода са учешћем возила догодио у периоду
од 14 до 16 часова, са учешћем двоточкаша и пешака у периоду од 16 до 18 часова. На
основу упоредне анализе броја саобраћајних незгода посматрано по часу у току дана и
по данима у седмици, може се закључити да су дани викенда у послеподневном
периоду најкритичнији за настанак саобраћајних незгода са учешћем рањивих учесника
у саобраћају (пешака и двоточкаша).
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Дијаграм бр. 4.22 - Број и структура незгода према часу у току дана
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Дијаграм бр. 4.23 - Структура незгода према последицама и часу у току дана
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Спроведена анализа саобраћајних незгода према часу у току дана, показује да незгоде
са материјалном штетом и незгоде са лаким телесним повредама имају приближно
идентичну расподелу током дана. На основу детаљне анализе доступних података о
саобраћајним незгодама, може се закључити да незгоде са тешким телесним повредама
имају вршни период од 16 до 18 часова у току дана.
Детаљна анализа незгода са погинулим лицима показује да се највећи број незгода
догодио од 14 до 16 часова. Анализа резултата показује да је најкритичнији период у
току дана за настанак саобраћајне незгоде са настрадалим лицима у Краљеву у периоду
од 14 до 22 часова.
Ако се анализирају места (насеља) у којима се су догодиле саобраћајне незгоде у
Краљеву, може се закључити да се око 45% свих незгода догађа у ужем делу града
Краљева, затим следе насеља Рибница (6,4%), Конарево (2,8%), Јарчујак (2,8%), Грдица
(2,2%), Жича (1,9%), Бераановац (1,8%), Ратина (1,8%), Ушће (1,8%), Адрани (1,7%),
Чибуковац (1,6%), Ковачи (1,6%), Витановац (1,4%), Самаила (1,4%), Дракчићи (1,3%)
и др.
Од укупног броја незгода са погинулим лицима у посматраном трогодишњем периоду у
полицијској управи Краљево, 57% незгода се догодило на проласку државних путева
кроз насеља. Анализа насеља у којима су се догодиле саобраћајне незгоде са погинулим
лицима показује да се 14,3% од броја незгода са погинулим лицима догодило у
Краљеву, затим следе насеља кроз која пролази државни пут Прогорелица (8,2%),
Конарево (6,1%), Чибуковац (6,1%), Адрани (4,1%), Долина Јоргована (4,1%), Лађевци
(4,1%), Полумир (4,1%), Ушће (4,1%) и Берановац (4,1%).
Имајући у виду претходну анализу о локацијама саобраћајних незгода према категорији
пута, као и чињеницу да се у местима Прогорелица, Конарево, Чибуковац, Долина
Јоргована, Ушће, Адрани, Лађевци налазе државни путеви који пролази делом и кроз
насеље у наведеним местима, може се закључити да се саобраћајне незгоде са најтежим
последицама у Краљеву догађају на проласку државних путева кроз наведена насеља.

4.8.1 Типизација саобраћајних незгода са учешћем пешака у КРАЉЕВУ
ТИПИЗАЦИЈА 1:

1

100

Долазак пешака
возилу са десне
стране

59

29,4%

% од броја са
познатим подацима
(∑ 143)

% од укупног броја
(∑ 201)

Типична ситуација:

Случајева:

ТИПИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У УКУПНО 201 СЛУЧАЈА ОБАРАЊА ПЕШАКА У КРАЉЕВУ

Ван ОПП:

% од укупног
броја (∑ 201):

На ОПП:

% од укупног
броја (∑ 201):

31

15,4%

28

13,9%

41,2%
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2
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возилу са леве
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43
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30,1%

3
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Дијаграм бр. 4.24 –Типичне ситуације саобраћајних незгода са пешацима
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ТИП 1: ОБАРАЊА ВАН ОБЕЛЕЖЕНИХ ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА
Ван ОПП
с лева:

28

Ван ОПП
с десна:

31

Укупно 29,4% од свих обарања пешака се догодило ван обележеног пешачког прелаза.
Податак који указује на првенствену потребу едукације пешака, у циљу ургентног
мењања модела понашања пешака. Уколико пешаци ступају са десне стране на коловоз
(посматрано у смеру кретања возила), возач на располагању има кратко време у коме
углавном нема могућност да избегне настанак незгоде.
У превенцији овог типа обарања пешака, треба квалитетном, константном и
благовременом едукацијом предупредити негативне компоненте небезбедног
понашања: НЕ ван обележених пешачких прелаза, НЕ прелазити коловоз без обавезног
претходног заустављања на ивицу коловоза и осматрања наилазећих возила.
У зонама државних путева и проласка транзитних путева кроз насеља неопходна је
стручна евалуација постојећег броја, позиција и уређења обележених пешачких
прелаза, како би се уочиле евентуалне потребе за корекцијом постојећег стања. Боље
позиционирање и означавање пешачких прелаза морају бити императив на путањама
кретања пешака. Уколико пешаци на својим коридорима имају позициониране и
означене пешачке прелазе, њихово коришћење ће лакше да прихвате као уобичајен
модел понашања у саобраћају.
Изградња и уређење пешачких површина треба да постане императив локалне
самоуправе у циљу смањења угрожености пешака. Пешаци коришћењем одговарајуће
обележених и означених пешачких прелаза треба да увиде потребу за прелажењем на
обележеном пешачком прелазу.
ТИП 2: НА ОБЕЛЕЖЕНИМ ПЕШАЧКИМ ПРЕЛАЗИМА
(НЕСЕМАФОРИЗОВАНИМ)
На ОПП
с лева:

15

На ОПП
с десна:

28

Приближно свака пета саобраћајна незгода са обарањем пешака се догодила на
несемафоризованом пешачком прелазу, што представља веома висок индекс
неодговорности возача.
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Мере брзе интервенције би свакако подразумевале појачане репресивне активности
саобраћајне полиције, прекршајних и правосудних органа, али и специфичну додатну
едукацију возача. У едукацији кандидата за возаче (а нарочито у дообуци несавесних
возача), измењеном обуком кандидата за возаче овако тешким облицима угрожавања
безбедности треба посветити посебну пажњу.
Сваки нови случај обарања пешака на обележеном пешачком прелазу битно угрожава
ефекте едукације, а њихово потпуно сузбијање би значајно утицало на безбедно
каналисање путања пешака ка њима.
ТИП 3: ОБАРАЊА ПРИ ПОДУЖНОМ КРЕТАЊУ ПЕШАКА

у истом смеру: 14
у супротном
смеру: 7
непознат смер: 5

Подужно
кретање:

Према доступним подацима из базе података, као посебно значајан тип саобраћајне
незгоде са учешћем пешака издвојило се кретање пешака подужно при чему се возило
креће у истом или у супротном смеру. У бази података, за пет незгода обарања пешака
који су се кретали подужно коловозом, смер кретања пешака у односу на возило је
недоступан. Значај овог типа незгода огледа се и у чињеници да су то незгоде са тежим
последицама по пешаке. Наиме, у шест саобраћајних незгода пешаци су задобили
тешке телесне повреде, а у једној незгоди пешак је задобио повреде са смртним
исходом. Око 20% незгода при подужном кретању пешака се догодило у ноћним
условима.
Превенција овог типа саобраћајне незгоде јесте изградња и уређење тротоара и осталих
површина намењених за кретање пешака. Имајући у виду статистичке податке о
локацији саобраћајних незгода са пешацима, при чему су се пешаци кретали подужно,
намеће се потреба изградње површина за кретање пешака у следећим местима:
Краљево, периферни делови ужег градског језгра, у насељу Рибница, затим следе места
Лађевци, Адрани, Милавчићи, Студеница, Самаила, Врдила, Грдица, Буњачко Брдо,
Мрсаћ, Јарчујак, Сирча, Кованлук и Берановац.
Податак да се од укупног броја незгода са учешћем пешака, 13% незгода догодило у
условима ноћне видљивости, указује на закључак да је поред изградње површина за
кретање пешака неопходно и на одговарајући начин предузети мере како би путање
кретања пешака биле осветљене у ноћим условима.
4.8.2 ЗАКЉУЧАК
Спроведена анализа саобраћајних незгода показује да је структура незгода у Краљеву
изузетно негативна. Наиме, учешће саобраћајних незгода са настрадалим лицима у
Републици Србији у анализираном трогодишњем периоду је износило 32,6% (Агенција
за безбедност саобраћаја Републике Србије), док је у Краљеву, у истом периоду, 41,4%
незгода за последицу имало настрадала лица.
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Упоредна анализа учешћа саобраћајних незгода са погинулим лицима у Краљеву и на
нивоу Републике Србије за анализирани трогодишњи период показује да је значајно
веће учешће незгода са погинулим лицима у Краљеву у односу на ниво Републике
Србије. Наиме, у Србији у периоду од 2010. године до 2012. године, учешће незгода са
погинулим лицима износи 1,5%, док је у граду Краљеву значајно веће и износи 2,7%.
На основу упоредне анализе структуре саобраћајних незгода у Краљеву и на нивоу
Републике Србије за период од 2010. до 2012. године може се закључити да је
структура незгода са најтежим последицама значајно неповољнија у Краљеву, у односу
на просек у Републици Србији.
Ако се посматра структура незгода, према начину учешћа, у највећем броју
саобраћајних незгода 1312 (72,7%) учествовала су возила (путничка и теретна возила),
следе незгоде са учешћем двоточкаша (мотоцикли, мопеди и бицикли) 231 (16,1%) и
незгоде са учешћем пешака 201 (11,1%).
На основу упоредне анализе структуре саобраћајних незгода у Краљеву и на територији
Републике Србије, може се закључити да су рањиви учесници у саобраћају (пешаци и
двоточкаши) у Краљеву, значајно угроженији у саобраћају, у односу на просек у
Републици Србији.
Анализа саобраћајних незгода према категорији саобраћајнице на којој су се догодиле
показује да се 68,4% саобраћајних незгода догодило на улицама и локалним путевима,
у односу на 31,6% незгода које су се догодиле на државним путевима. Међутим
структура незгода на локалним улицама и на државним путевима се значајно разликује.
На улицама и локалним путевима у анализираном трогодишњем периоду се догодила
21 саобраћајна незгода са погинулим лицима, у односу на државне путе на којима се
догодило чак 28 незгода са погинулим лицима.
Од укупног броја незгода на улицама и локалним путевима, 29,9% незгода је за
последицу имало лаке телесне повреде, 7,5% тешке телесне повреде, 1% погинула лица,
у односу на државне путеве на којима је структура незгода респективно износила
31,2%, 10% и 4,9%. На основу анализе броја и структуре незгода на улицама и
локалним путевима са незгодама на државним путевима може се закључити да се на
државним путевима догађа двоструко мање саобраћајних незгода које за последицу
имају већи број погинулих. Наведена анализа указује на изразито негативну структуру
незгода које се догађају на државним путевима на територији града Краљева у
анализираном трогодишњем периоду.
Анализа структуре саобраћајних незгода по месецима показала је да не постоји месец
са изражено већим бројем саобраћајних незгода са учешћем возила. Најмањи број
незгода са учешћем возила се догодио у октобру и априлу. Највећи број незгода са
учешћем двоточкаша догодио се током летњих месеци, јун и септембар.
Ако се посматрају незгоде са учешћем пешака, може се закључити да се у
анализираном трогодишњем периоду догађао приближно једнак број незгода по
месецима, приближно око 15. Добијени подаци указују да су пешаци подједнако
угрожени током године, односно не постоји временски период са изражено великим
бројем саобраћајних незгода са учешћем пешака.
104

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

4 – АНАЛИЗА ПОДАТАКА О САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА У КРАЉЕВУ

Анализом саобраћајних незгода према последицама у Краљеву у посматраном
трогодишњем периоду може се уочити да се највећи број незгода које су за последицу
имале лаке телесне повреде догодио током летњих месеци, од јуна до септембра.
Незгоде са тешким телесним повредама најизраженије су у априлу или мају и августу
или септембру. Посматрано за незгоде са погинулим лицима, може се закључити да се
већи број незгода са погинулим догађа у летњим месецима, мај или јул. Највећи број
незгода са погинулим лицима се догодио у јулу и мају. Спроведена временска анализа
саобраћајних незгода указује да су незгоде са најтежим последицама најизраженије
током летњих месеци.
Анализа саобраћајних незгода према часу у току дана показује да се у анализираном
трогодишњем периоду највећи број незгода догодио у послеподневном периоду.
Највећи број незгода са учешћем возила догодио се у периоду од 14 до 16 часова, а са
учешћем двоточкаша и пешака у периоду од 16 до 18 часова. На основу упоредне
анализе броја саобраћајних незгода посматрано по часу у току дана и по данима у
седмици, може се закључити да су дани викенда у послеподневном периоду
најкритичнији за настанак саобраћајних незгода са учешћем рањивих учесника у
саобраћају (пешака и двоточкаша).
Незгоде са материјалном штетом и незгоде са лаким телесним повредама имају
приближно идентичну расподелу током дана (вршни период од 12 до 18 часова). На
основу детаљне анализе доступних података о саобраћајним незгодама, може се
закључити да незгоде са тешким телесним повредама имају вршни период од 16 до 18
часова у току дана. Детаљна анализа незгода са погинулим лицима показује да се
највећи број незгода са погинулим лицима догодио од 14 до 16 часова. Анализа
резултата истраживања показује да је најкритичнији период у току дана за настанак
саобраћајне незгоде са настрадалим лицима у Краљеву у периоду од 14 до 22 часова.
Од укупног броја незгода са погинулим лицима у посматраном трогодишњем периоду у
полицијској управи Краљево, 57% незгода се догодило на проласку државних путева
кроз насеља.
Анализа насеља у којима су се догодиле саобраћајне незгоде са погинулим лицима
показује да се 14,3% од броја незгода са погинулим лицима догодило у Краљеву, затим
следе насеља кроз која пролази државни пут Прогорелица (8,2%), Конарево (6,1%),
Чибуковац (6,1%), Адрани (4,1%), Долина Јоргована (4,1%), Лађевци (4,1%), Полумир
(4,1%), Ушће (4,1%) и Берановац (4,1%).
Анализа доступних незгода са учешћем пешака, показује да се приближно свака трећа
незгода са учешћем пешака догоди на начин да пешак долази возилу са леве или десне
стране ван пешачког прелаза, док се свака пета незгода са учешћем пешака догађа на
пешачком прелазу.
Тип саобраћајне незгоде који се издвојио у анализи јесте кретање пешака подужно
коловозом. Значај наведеног типа незгода огледа се и у тежини последица. Наиме, од
укупног броја незгода овог типа свака четврта незгода је за последицу имала тешке
телесне повреде или погинула лица.
У превенцији обарања пешака, треба квалитетном, константном и благовременом
едукацијом предупредити негативне компоненте небезбедног понашања пешака и
возача.
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У зонама државних путева и проласка транзитних путева кроз насеља неопходна је
стручна евалуација постојећих површина за кретање пешака, као и позиција пешачких
прелаза. Поред едукативних и репресивних мера, превенција страдања пешака састоји
се и у потреби изградње и уређења тротоара и осталих површина намењених за кретање
пешака, и то посебно на проласку државних путева кроз насеље. Имајући у виду
законску обавезу изградње тротоара на проласку државног пута кроз насеље, то се за
локалну заједницу намеће императив изградње тротоара у наредном периоду.
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5. АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПЕШАКА У
КРАЉЕВУ
5.1. УВОД
Саобраћајне незгоде, са развојем аутомобилске индустрије и повећањем броја
аутомобила са једне стране и са повећањем мобилности становништва и потребе за
интезивнијим кретањем са друге стране, постале су један од водећих проблема
друштва. Прва саобраћајна незгода са смртним исходом је забележена 1869. године у
Ирској (Великој Британији) где је у својству путника смртно настрадала жена
приликом пада из аутомобила са погоном на пару. Прва саобраћајна незгода у којој је
смртно настрадао човек, у својству пешака догодила се 1896. године у Лондону (Велика
Британија), при судару са аутомобилом. Од тада се број незгода константно повећавао,
као и тежина последица саобраћајних незгода.
Пешаци представљају посебно ризичну групу учесника у саобраћају, а и присутан је
пораст броја незгода у којима су учесници пешаци. Пешаци су не само најбројнија већ
и најугроженија категорија учесника у саобраћају, како због бројности тако и због
најмање могућности саобраћајног регулисања њиховог кретања.
Безбедност пешака зависи у великој мери од физичких мера као и од њихових
физичких способности, знања и искуства, као и од понашања других учесника у
саобраћају, нарочито возача моторних возила. Проблем страдања пешака у
саобраћајним незгодама је предмет проучавања како националних, тако и
међународних агенција задужених за безбедност саобраћаја и многобројних
истраживачких института, а све у циљу откривања узрока страдања како би се
одговарајућим мерама побољшало постојеће стање безбедности пешака у саобраћају.
У овом делу биће приказано истраживање безбедности пешака на територији Краљева.
У том смислу извршена је анализа саобраћајних незгода са учешћем пешака
коришћењем базе података МУП-а и извршено је истраживање понашања пешака при
преласку коловоза, а на основу независног теренског истраживања путем метода
научно посматрање, а спроведеног за потребе ове Стратегије безбедности саобраћаја.
Циљ истраживања безбедности пешака био је да се утврдити временска, односно
просторна расподела саобраћајних незгода са учешћем пешака. Осим тога, циљ
истраживања је био да се утврди структура страдалих пешака у саобраћајним
незгодама, како по последицама, тако и по својству учешћа у саобраћајној незгоди.
Имајући у виду да већи број саобраћајних незгода настаје услед пропуста пешака, то се
посебан део истраживања односио на детаљну анализу понашања пешака при преласку
преко коловоза, а са циљем прецизног утврђивања честих грешака, односно пропуста
које чине пешаци, како би се надаље предложеним мерама променило понашање
пешака.
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5.1.1 Метод истрживања
За потребе овог истраживања спроведена су два независна метода:
 први, анализа саобраћајних незгода из базе података МУП-а, која је
подразумевала анализу саобраћајних незгода са учешћем пешака и то у погледу
временске, просторне и дистрибуције последица, као и структуре учесника
незгода и
 други, анализа понашања пешака при преласку коловоза на семафорисаним и
несемфорисаним пешачким прелазима, а на основу података прикупљених
теренским истраживањем на територији Краљева.
Примена претходно наведена два метода је имала за циљ да са једне стране утврди
објективно стање безбедности саобраћаја пешака (коришћењем података о незгодама),
а са друге стране да утврди потенцијално опасна понашања пешака (коришћењем
података о понашању пешака), јер се само свеобухватним посматрањем и
анализирањем безбедности пешака може доћи до одговарајућих мера.
5.1.2 Анализа постојећег стања безбедности пешака у саобраћају на
територији града Краљева
На основу података из базе података МУП-а Републике Србије (Полицијска управа
Краљево) о броју и последицама саобраћајних незгода са учешћем пешака, за период од
2008. до 2012. године, извршена је анализа постојећег стања безбедности пешака у
саобраћају на територији града Краљева.
На основу података о саобраћајним незгодама са учешћем пешака на територији
Краљева, формирана је посебна база података и извршена је анализа саобраћајних
незгода са учешћем пешака по укупном броју и тежини последица, по узроцима
настанка незгода, по локацији где се незгода десила, као и по осталим
карактеристикама просторне и временске расподеле незгода. Сви резултати анализа
приказани су графичким и табеларним приказима.
5.1.3 Анализа понашања пешака на семафорисаним и несемафорисаним
пешачким прелазима
Научним посматрањем пешачких токова приликом спровођења теренског истраживања
имало се за циљ да се испита да ли пешаци за своје кретање користе површине које су
управо за то намењене. Приликом анализе понашања пешака у саобраћају, снимањем
пешачких прелаза на две локације у граду (семафорисана раскрсница улица Пљакине и
Београдске и несемафорисана раскрсница улице Цара Лазара и улице Октобарских
жртава) бележени су правилни (прописни) преласци саобраћајнице, затим ризични
преласци, у којима је долазило до опасних ситуација и преласци са кршењем
саобраћајних прописа. Посматрање понашања пешака у саобраћају је вршено седам
дана у недељи у трајању од по један сат дневно.
Након спроведеног истрживања формирана је одговарајућа база података о понашању
пешака при преласку преко коловоза и ти подаци су даље анализирани са циљем
утврђивања законитости у понашању пешака, чиме би се створили услови за
прецизније дефинисање адекватних мера за унапређење безбедности пешака.
Анализирани подаци о понашању пешака приказани су графички и табеларно.
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5.2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
5.2.1 Анализа саобраћајних незгода са учешћем пешака на територији
града Краљева
На основу података МУП-а Републике Србије (Полицијска управа Краљево) о броју
саобраћајних незгода са учешћем пешака, за период од 2008. до 2012. године, извршена
је анализа постојећег стања безбедности пешака у саобраћају на територији града
Краљева.
На основу Табеле 5.1 и Дијаграма 5.1 може се закључити да највећи број незгода у
којима су пешаци учествовали у незгодама, а у којима је било смртно страдалих лица је
забележено 2012. године (8 незгода), а највише незгода где су учествовали пешаци и
учесници незгоде бивали повређени (теже и лакше) у 2008. години (74 незгода са
лакшим телесним повредама и 25 незгода са тешким телесним повредама).
Tабела бр. 5.1 - Приказ расподеле броја незгода са учешћем пешака према последицама, на територији
града Краљева за период од 2008. до 2012. године
последице
година
погинуло
тешко повређено
лакше повређено
укупно
4
25
74
103
2008.
1
19
57
77
2009.
2
13
58
73
2010.
6
17
56
79
2011.
8
16
59
83
2012.
21
90
304
415
укупно
80
74
70
60

57

58

56

59

50
Погинуло
40

Теже повређено
Лакше повређено

30
25
20

19

17
13

10
4
0
2008

6
1
2009

16
8

2
2010

2011

2012

Дијаграм бр. 5.1 - Расподела саобраћајних незгода са учешћем пешака према последицама

На основу Табеле 5.2 и Дијаграма 5.2 може се закључити да је највећи број пешака у
саобраћајним незгодама на територији града Краљева погинуо 2011. године (6 пешака).
Највећи број теже повређених пешака (19 пешака) и лакше повређених пешака (79
пешака) је забележен 2008. године.
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Приметан је раст броја погинулих пешака од 2009. године па до 2012. године, док се
број тешко и лако повређених пешака у том периоду задржао на нивоу 15 до 20 тешко
повређених пешака и 55 до 60 лако повређених пешака годишње. Закључак ове анализе
би био да се стање безбедности пешака погоршава из године у годину и да у Краљеву
нису успостављене системске мере усмерене ка безбедности пешака у саобраћају.

3
1
19
2
25
103

4
0
70
0
74

0
0
1
0
1

1
0
17
1
19
77

2
1
51
3
57

0
0
1
1
2

2
0
11
0
13
73

7
0
48
3
58

0
0
6
0
6

2
0
15
0
17
79

2
1
52
1
56

0
0
5
3
8

0
0
16
0
16
83

лакше повређено

теже повређено

погинуло

лакше повређено

теже повређено

погинуло

лакше повређено

теже повређено

погинуло

лакше повређено

теже повређено

погинуло

0
0
4
0
4

лакше повређено

возачи
бициклисти
пешаци
путници
укупно
УКУПНО

теже повређено

категорија
учесника

погинуло

Tабела бр. 5.2 - Приказ расподеле броја незгода према категорији учесника и према тежини последица,
на територији града Краљева за период од 2008. до 2012. године
година
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

2
0
56
1
59

90
80

79

70
60
56
52

51

50

Погинули

47

Теже повређ.

40

Лакше повређ.
30
20

19

17

0

15

16

6

5

11

10
4
2008

1
2009

1
2010

2011

2012

Дијаграм бр. 5.2 - Расподела броја страдалих пешака по тежини последица

На основу анализе Табеле 5.3 и Дијаграма 5.3, 5.4 и 5.5 може се закључити да је по
броју погинулих пешака, посматрано за период од 2008. до 2012. године, најкритичнији
месец фебруар са највећим бројем погинулих пешака. Када су у питању тешко
повређени пешаци онда је то месец новембар, а у случају лакше повређених пешака у
незгодама у питању су месеци новембар и јул. Свеобухватно посматрано највећи број
пешака страда у другој половини године, практично у јесен, па се може закључити да
временски и метеорлошки услови утичу додатно на страдање пешака. У питању је на
првом месту видљивост пешака, па је неопходно предложити мере које могу
обезбедити бољу видљивост пешака.
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2
0
3
2
9
3
14
9
2
5
7
2

0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2

1
1
0
3
2
1
0
0
1
5
3
0

2
3
6
4
4
8
4
8
2
3
8
4

1
1
1
1
0
0
1
0
3
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
3
4
0
1
1

лакше повређени

теже повређени

0
0
0
1
0
0
1
1
2
2
5
1

погинули

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

лакше повређени

5
5
5
6
5
3
8
3
4
1
4
8

теже повређеии

теже повређени

1
4
4
3
0
2
0
0
0
2
2
1

погинули

погинули

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

лакше повређени

лакше повређени

3
3
7
6
8
7
4
5
10
3
11
7

теже повређени

0
1
3
1
2
1
1
5
1
2
4
4

лакше повређени

0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

погинули

јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
август
септембар
октобар
новембар
децембар

теже повређени

месец

погинули

Табела бр. 5.3 - Приказ временске расподеле страдалих пешака у саобраћајним незгодама на територији
града Краљева, према месецима у години, за период од 2008. до 2012. године
године
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

4
3
6
3
2
6
7
2
12
4
7
3

4
4

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0
0

Дијаграм бр. 5.3 - Расподела броја погинулих пешака по месецима на територији града Краљева за
период од 2008. до 2012. године
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15
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12
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9

8
8

8

7

7
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5

5
4

4

3

2
0

Дијаграм бр. 5.4 - Расподела броја теже повређених пешака по месецима на територији града Краљева
за период од 2008. до 2012. године

40

37

37

35
30
30

28

27

27

27
24

25
21
20
16
15

16
14

10
5
0

Дијаграм бр. 5.5 - Расподела броја лакше повређених пешака по месецима на територији града Краљева
за период од 2008. до 2012. године
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На основу анализе Табеле 4.4 и Дијаграма 4.6 може се закључити да је по броју
погинулих пешака у саобраћајним незгодама на територији града Краљева, за период
од 2008. године до 2012. године, најкритичнији дан недеља. Разлоге оваквом стању
треба тражити у мањем обиму саобраћаја недељом, које по правилу изазива веће брзине
кретања возила. Са друге стране веће брзине возила директно су везане за последице
саобраћајних незгода, посебно када се ради о рањивим учесницима у саобраћају,
односно пешацима. Када су у питању повређени пешаци, за исти посматрани период
времена, критичан дан је уторак.

0
0
0
0
1
1
2
4

понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
субота
недеља
укупно

10
14
16
9
16
12
12
89

0
0
0
0
0
1
0
1

12
11
12
14
6
8
5
68

0
0
0
1
0
0
0
1

7
14
8
4
9
12
4
58

1
0
0
1
1
1
2
6

8
14
14
10
12
5
4
67

повређени

погинули

повређени

погинули

повређени

погинули

повређени

дан

погинули

погинули

повређени

Табела бр. 5.4 - Временска расподела настрадалих пешака по данима у седмици на територији града
Краљева, за период од 2008. до 2012. године
године
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

1
1
0
1
1
0
1
5

10
9
9
14
14
6
10
72

70
62
59

60

57
51

47

50

43
40

35

30
20
10
2

1

3

3

3

5

0

0
Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Погинули пешаци

Петак

Субота

Недеља

Повређени пешаци

Дијаграм бр. 5.6 - Расподела броја повређених и погинулих пешака по данима у седмици на територији
града Краљева, за период од 2008. до 2012. године
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На основу анализе Табеле 4.5 и Дијаграма 4.7 и 4.8 може се закључити да постоје два
критична временска периода у току дана: од 13 до 14 часова и од 17 до 21 часова. Први
период се може тумачити повећаном активности пешака, а други осим повећане
активности пешака и могућношћу уочавања пешака у сумрак, односно у ноћним
условима. Наиме, у зимском периоду ноћни услови саобраћаја почињу већ од 17 часова,
док је у летњем периоду чак од 21 час. Управо услови видљивости повезани са
повећаним активностима пешака у том периоду утичу на настанак незгода са
пешацима. У том смислу неопходно је дефинисати такве мере које би са једне стране
утицале на пешаке да буду опрезнији у саобраћају, а са друге стране да буду видљивији
у саобраћају, што се може постићи обуком пешака, кампањама, али и посебним
осветљењима на угроженим локацијама.
Табела бр. 5.5 - Временска расподела страдалих пешака у саобраћајним незгодама на територији града
Краљева по часовима у току дана, за период од 2008. до 2012. године

повређени

погинули

повређени

погинули

повређени

погинули

повређени

2012.

погинули

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

2011.

повређени

час

година
2010.

2009.

погинули

2008.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0

0
1
2
0
0
0
0
3
3
7
3
4
5
7
5
7
6
5
7
2
6
6
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
3
0
1
1
4
4
3
5
4
6
1
1
4
9
4
2
3
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
2
3
4
5
1
5
7
7
6
2
7
3
5
3
5
1
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0

1
1
0
2
0
2
1
1
4
2
4
4
5
5
7
4
5
7
6
2
4
3
2
0

3

2

2

1

1

0

0
1

0
2

1

0
3

0
4

5

0
6

0
7

0
8

9

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

0 0
0
0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Дијаграм бр. 5.7 - Временска расподела погинулих пешака на територији града Краљева по часовима у
току дана, за период од 2008. до 2012. године
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Дијаграм бр. 5.8 - Временска расподела повређених пешака на територији града Краљева по часовима у
току дана, за период од 2008. до 2012. године

Анализом Табеле 5.6 и Дијаграма 5.9 и 5.10 може се закључити да у посматраном
периоду од 2008. до 2012. године на територији града Краљева, знатно већи проценат
пешака учествује (настрада) у незгодама у насељу (91%) него ван насеља (9%). Исти
процентуални однос је и за случајеве незгода где су пешаци учесници а последице су
телесне повреде (лакше и теже), док је у случајевима незгода са учешћем пешака где је
последица незгоде смртни исход, у насељу је у петогодишњем периоду забележено 18
незгода, а ван насеља једна. Може се додатно закључити да овако високи проценат
страдања пешака у насељу указује да је ургентним мерама неопходно радити управо у
насељу на унапређењу безбедности пешака.

у насељу

ван
насеља

повређени

погинули

повређени

погинули

повређени

погинули

повређени

погинули

повређени

локација

погинули

Табела бр. 5.6 - Просторна дистрибуција саобраћајних незгода са учешћем пешака на територији града
Краљева, за период од 2008. до 2012 године
године
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

улице

1

49

0

39

0

31

3

41

2

41

раскрснице

1

8

0

5

0

1

0

9

0

7

магистрални/регионалн
и
пут кроз насеље

1

7

1

18

2

19

3

17

4

18

раскрница путева

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

отворени пут

1

23

0

4

0

4

0

1

0

0
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Дијаграм бр. 5.9 - Просторна дистрибуција
саобраћајних незгода са пешацима- укупно, од
2008. до 2012. године

у насељу

ван насеља

Дијаграм бр. 5.10 - Просторна дистрибуција
саобраћајних незгода са пешацима-повређени
од 2008. до 2012. године

25%

32%
10%

58%

65%

10%

улице

раскрснице

маг.-рег.

Дијаграм бр. 5.11 - Просторна дистрибуција
саобраћајних незгода са пешацима у насељупогинули, од 2008. до 2012. године

улице

раскрснице

маг.-рег.

Дијаграм бр. 5.12 - Просторна дистрибуција
саобраћајних незгода са пешацима у насељуповређени, од 2008. до 2012. године

Упоредном анализом Дијаграма 5.11 и 5.12 може се закључити да у саобраћајним
незгодама са учешћем пешака које су за последице имале смртни исход, за посматрани
период од 2008. до 2012. године, највећи проценат је забележен на
магистралном/регионалном путу кроз насеље (58%), а најмањи на раскрсницама у
насељу (10%), док у саобраћајним незгодама са учешћем пешака које су за последице
имале повређене (лакше и теже) особе, за посматрани период од 2008. до 2012. године,
највећи проценат је забележен на улицама у насељу (65%) а најмањи на раскрсницама
у насељу (10%).
Свеобухватни закључак би могао бити да се на магистралним и регионалним правцима
који пролазе кроз насеље развијају значајно веће брзине од других саобраћајница
(улица), па како су последице незгода са учешћем пешака у директној вези са сударним
брзинама, то је неопходно додатно деловати на заштити пешака на проласцима
магистралних и регионалних путева кроз Краљево.
Имајући у виду да у овом случају треба дати предност проточности, али никако на
штету безбедности, мере које се намећу у овом случају су изградња тротоара, издизање
ивичњака и физичке заштите пешака, практично физичко раздвајање моторизованог и
немоторизованог саобраћаја.
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5.2.2 Анализа понашања пешака на раскрсницама са светлосном и без
светлосне сигнализације у Краљеву
Анализа пешачких токова је вршена на две раскрснице, седам дана у недељи, при томе
свакога дана у истом термину, у једночасовном интервалу. Анализа пешачких токова на
прелазу са светлосном сигнализацијом је вршена на раскрсници улице Пљакине и
улице Београдске, а анализа пешачких токова на прелазу без светлосне сигнализације је
вршена на раскрсници улице Цара Лазара и улице Октобарских жртава. Током
истраживања регистрован је сваки прелаз пешака, а при томе су прелази сврставани у
три категорије према томе којем степену ризика се пешаци излажу приликом прелаза. У
регуларну категорију прелазака раскрснице су сврставана она кретања пешака која
нису започета пре појаве зеленог светлосног сигнала за пешаке и која су завршавана
пре краја зелене фазе светлосног сигнала за пешаке. У ризичну категорију прелазака су
сврставана она кретања која нису завршена пре краја зелене фазе светлосног сигнала за
пешаке. У категорију прекршаја приликом преласка раскрснице су сврставана сва
кретања пешака током црвене фазе светлосног сигнала за пешаке.
На основу анализе Табеле 5.6 и Дијаграма 5.13 и 5.14 може се закључити да је
најинтезивнији пешачки саобраћај на раскрсници са светлосном сигнализацијом за
пешаке, забележен петком. У близини раскрснице на којој је вршено посматрање
налази се градска пијаца, која представља велики генератор пешачког саобраћаја. Може
се уочити да је највећи број кретања (64%) преко прелаза учињен без ризика и кршења
прописа од стране пешака, међутим, забрињава да је сваки 11 прелаз преко
семафорисаног пешачког прелаза учињем на црвено светло семафора и да је више од
трећине случајева прелаза пешака преко пешачког прелаза пешак био у ризичној
ситуацији, прелазећи на црвено светло или завршавајући прелазак на црвено светло
семафора.
Највише ризичних прелазака (завршетак преласка на црвено светло) било је
понедељком, а највише прекршаја (прелазак на црвено) петком (Дијаграм 1.15). Иако се
претходно наведени закључци могу тумачити ''журбом'' пешака то се ипак намећу
одговарајуће контрамере, које се превасходно односе на: едукацију пешака,
првенствено путем одговарајућих кампања усмерених ка пешацима, али и одговарајуће
техничко регулативне мере, нпр. постављање дисплеја који приказује време до појаве
зеленог светла за пешаке, полицијска принуда у одеђеним даним и у одређено време у
току дана и друге погодне мере.
Табела бр. 5.7 - Анализа пешачких токова на раскрсници са светлосном сигнализацијом за пешаке
дан
степен ризика
регуларан прелазак
ризичан прелазак
прекршај приликом
укупно
преласка
135
85
20
240
понедељак
102
54
15
171
уторак
117
49
11
177
среда
101
51
9
161
четвртак
188
52
39
279
петак
131
53
17
201
субота
156
39
18
213
недеља
930
383
129
1442
укупно
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Дијаграм бр. 5.13 - Број прелазака пешака на семафорисаној раскрници- по данима у седмици
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Прекршај приликом преласка
Дијаграм бр. 5.14 - Расподела прелазака према ризику пешака приликом кретања на семафорисаној
раскрсници
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Дијаграм бр. 5.15 - Расподела прелазака раскрснице према степену ризика пешака за седам дана у
недељи
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На несемафорисаној раскрсници улице Цара Лазара и улице Октобарских жртава,
регистрован је такође сваки прелаз пешака и при томе су прелази сврставани у две
категорије: на прелазе који су регуларни, без кршења прописа и на прелазе који су
ризични са аспекта безбедности за пешака и остале учеснике у саобраћају. Под
ризичним преласком се, између осталог, подразумева ступање пешака на пешачки
прелаз уколико је аутомобил највише на 5 метара од прелаза. Такав начин кретања на
прелазу оставља мало времена возачу возила да реагује, па се сматра изузетно опасним
и ризичним начином преласка коловоза.
Упоредном анализом Табеле 5.8 и Дијаграма 5.16, 5.17 и 5.18 може се уочити да је
пешачки саобраћај по интезитету највећи био петком. Укупно посматрано забрињава
чињеница је више од четвртине пешака (28%) преко прелаза прешло у одређеној
ризичној ситуацији и тиме угрозило своју безбедност. Уколико се пак посматра дан
када се највише ризичних прелаза догодило то је опет петак када се од десет прелазака
три реализовало на ризичан начин.
Претходно наведено указује опет на закључак да је неопходно деловати мерама
усмереним првенствено ка пешацима у смислу њихове едукације, али и евентуално
одговарајућом планираном полицијском принудом покушати са ''приморавањем''
пешака на безбедне преласке.
Табела бр. 5.8 - Анализа пешачких токова на раскрсници без светлосне сигнализације
дан/степен ризика
регуларан прелазак
ризичан прелазак
укупно
195
82
277
понедељак
147
69
216
уторак
149
54
203
среда
132
47
179
четвртак
207
91
298
петак
184
65
249
субота
193
57
250
недеља
1207
465
1672
укупно
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Дијаграм бр. 5.16 - Број прелазака пешака на несемафорисаној раскрници- по данима у седмици
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Дијаграм бр. 5.17 - Расподела прелазака према ризику пешака приликом кретања на несемафорисаној
раскрсници
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Дијаграм бр. 5.18 - Расподела прелазака на несемафорисаној раскрсници према степену ризика пешака
за седам дана у недељи

5.3. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ У КРАЉЕВУ
Проблем страдања пешака у саобраћају је глобални проблем. Такође, проблем страдања
пешака у саобраћајним незгодама је предмет проучавања многих истраживања како на
међународном, тако и на националном и локалном нивоу, а све у циљу што прецизнијег
откривања узрока страдања пешака како би се одговарајућим мерама побољшало
постојеће стање безбедности пешака у саобраћају.
Спроведено истраживање на територији града Краљева указало је да су пешаци
посебно угрожени на деоницама саобраћајница на којима се по правилу развијају веће
брзине кретања возила, а то су проласци магистралних и регионалних путева кроз
Краљево. Такође на тим локацијама и тежина повреда пешака је значајно већа него у
самом градском језгру.
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У погледу времена, посебно су истакнути вечерњи периоди угрожености пешака, у
јесен и пред крај седмице. Анализирајући понашање пешака показало се да пешаци
својим понашањем како на семафорисаним тако и на несемафорисаним прелазима
показују небезбедно понашање у значајној мери.
Сагледавајући најважније закључке угрожености пешака у Краљеву може се закључити
да би најхитније мере за унапређење безбедсноти пешака представљале: заштита
пешака физичким раздвајањем од моторизованог саобраћаја на бржим
саобраћајницама, затим кампање у погледу промене понашања пешака и одговарајуће
техничко регулативне мере, као и полицијска принуда усмерена како ка возачима тако
и ка пешацима. Мере се могу систематизовати у:






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

Спровођењем одговарајућих добро испланираних и квалитетно реализованих мера,
укључивањем целе локалне заједнице у решавање проблема, подизањем свести пешака
о њиховој угрожености у саобраћају, као и промовисањем одговорног понашања у
саобраћају ће се омогућити безбедније саобраћајно окружење и створити услови за
несметано и безбедно функционисање пешачког саобраћаја.
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6. ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ КРАЉЕВА
6.1. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Безбедност саобраћаја може бити оцењена на различите начине, коришћењем
директних и индиректних, апсолутних и релативних показатеља стања безбедности
саобраћаја. Пешић et al. (2010) су истакли да је питање начина дефинисања оцене
безбедности саобраћаја једно од централних, кључних питања у безбедности
саобраћаја, јер се правилним дефинисањем нивоа безбедности саобраћаја и оценом
ризика страдања у саобраћају осим рангирања и поређења стања безбедности
саобраћаја, могу уочити и конкретни проблеми у безбедности саобраћаја.
Оцењивањем стања безбедности саобраћаја, осим могућности праћења стања може се
пратити учинак, дефинисати успостављени трендови, предвидети, односно утврдити
проблеми и кључне области деловања, проценити политички утицај, вршити поређења
итд. (Пешић et al., 2013). Са друге стране, врло је важно схватити да се прецизним
оцењивањем омогућава да се схвате и дефинишу проблеми безбедности саобраћаја, али
и да се планирају ефективне мере безбедности саобраћаја (Липовац, 2008).
Традиционално праћење стања безбедности саобраћаја може да укаже на проблеме
безбедности саобраћаја. Међутим, традиционалне анализе безбедности саобраћаја се
спроведе на основу постојећих проблема, односно на основу саобраћајних незгода и
њихових последица које су се већ догодиле. Имајући то у виду, традиционални начин
праћења стања безбедности саобраћаја значајно ограничава закључке у условима када
су анализираних узроци мањи, односно када се анализирају мање површине, са мањим
бројем саобраћајних незгода, мањим бројем становника, мањим бројем регистрованих
возила и сл.
Резултати традиционалног начина праћења стања безбедности саобраћаја изузетно
''споро'', за савремено друштво недопустиво ''споро'', реагују на мере унапређења
безбедности саобраћаја и остале промене у систему безбедности саобраћаја. Наиме,
потребно је да се одређена мера унапређења система спроведе, затим да се ''сачека''
ефекат те мере, односно да се прати систем са примењеном мером, а тек након тога да
се анализирају ефекти примењене мера. С обзиром на наведене недостатке
традиционалног начина праћења стања безбедности саобраћаја, јавила се потреба за
брзим, ефикасним и једноставним начином праћења стања безбедности саобраћаја.
У последње време у науци безбедности саобраћаја покрећу се питања о томе да ли је
могуће оцењивати стање безбедности саобраћаја одговарајућим показатељом,
индикатором и слично, који ће у себи на неки начин садржати и информације о на
пример утицају одређеног елемента на ниво безбедности саобраћаја. У том циљу
развили су се тзв. индикатори безбедности саобраћаја.
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Индикатори безбедности саобраћаја представљају меру која описује перформансе
система безбедности саобраћаја и по правилу имају веома јаку везу са коначним
излазима из система безбедности саобраћаја, односно са бројем и последицама
саобраћајних незгода (Пешић, et al., 2013). Према ETSC-у, индикатори безбедности
саобраћаја представљају било коју меру која је узрочно везана за саобраћајне незгоде и
последице саобраћајних незгода (ETSC, 2001). Индикатори безбедности саобраћаја
представљају значајан искорак у науци безбедности саобраћаја и служе за оцену,
праћење и дефинисање жељеног стања у безбедности саобраћаја. Посебан значај
индикатора у безбедности саобраћаја огледа се у праћењу учинка, дефинисању и
успостављању трендова, предвиђању проблема, оцени политичког утицаја, поређењу
итд. (Пешић и Антић, 2012).
Значај индикатора безбедности саобраћаја састоји се и у томе што се комбиновањем
вредности постојећих индикатора може квантитативно одредити тренутно стање
безбедности саобраћаја, док се дефинисањем жељеног стања у будућности могу
квантитативно пројектовати неопходне вредности индикатора и идентификовати, нпр.
угрожена област у безбедности саобраћаја.
Управљач система безбедности саобраћаја може квантитативно дефинисати потребне
вредности индикатора у циљу промене стања безбедности саобраћаја. Оно што
индикаторима даје посебан значај, у односу на традиционалан начин праћења стања
безбедности саобраћаја јесте чињеница да се може квантитативно вршити оцена
појединачног елемента на стање безбедности саобраћаја а самим тим и одредити
кључна област деловања. Наиме, однос између постојећих и жељених вредности
индикатора одређује шта би требало предвидети у програмима безбедности саобраћаја
и које мере треба предузимати (Липовац, 2008). На тај начин значајно се унапређује
механизам управљања безбедношћу саобраћаја.
Индикатори безбедности саобраћаја директно указују на област деловања у циљу
унапређења безбедности саобраћаја и због тога се значајно разликују од последица
саобраћајних незгода, односно традиционалног начина праћења стања безбедности
саобраћа. Наиме, индикатор безбедности саобраћаја указује на могући проблем пре
негативне последице, док саобраћајне незгоде указују на проблем тек након појаве,
односно након негативне последице.
Значај индикатора безбедности саобраћаја састоји се и у томе што представља подршку
и алат за управљача безбедности саобраћаја на било ком нивоу (национални, локални
итд.). На пример, индикатор безбедности саобраћаја који се односи употребу дечијих
седишта показује да са повећањем употребе дечијих седишта опада број последица
саобраћајних незгода по децу. Због тога је осим праћења саобраћајних незгода и
њихових последица потребно пратити и индикаторе безбедности саобраћаја.
Имајући у виду потребу и значај поређења стања безбедности саобраћаја у Републици
Србији са другим земљама, као и потребу поређења стања безбедности саобраћаја у
различитим деловима Републике Србије методологија истраживања индикатора је
већим делом преузета из пројекта SAFETYNET и коригована према локалним
специфичностима.
С обзиром на наведени одабир индикатора, за потребе овог пројекта извршено је
теренско истраживање индикатора понашања учесника у саобраћају на територији
Полицијске управе Краљево:
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-

% употребе сигурносних појасева возача у путничким аутомобилима и
доставним возилима (до 3,5t),
% употребе сигурносних појасева сувозача у путничким аутомобилима и
доставним возилима (до 3,5t),
% употребе сигурносних појасева на задњим седиштима у путничким
аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t),
% употребе сигурносних појасева возача у тешким теретним возилима (преко
3,5t),
% употребе сигурносних појасева сувозача у тешким теретним возилима (преко
3,5t),
% употребе заштитних кацига бициклиста,
% употребе заштитних кацига мопедиста,
% употребе заштитних кацига мотоциклиста,
% употребе дечијих седишта за децу до 3 године старости,
% употребе сигурносних појасева, односно дечијих седишта, за децу од 4 до 12
година старости.

На основу података прикупљених теренским истраживањем, изведени су следећи
индикатори безбедности саобраћаја:
- % употребе сигурносних појасева на предњим седиштима у путничким
аутомобилима и доставним возилима (до 3,5t),
- % употребе сигурносних појасева на предњим седиштима у тешким теретним
возилима (преко 3,5t),
- % коришћења заштитних кацига мопедиста и мотоциклиста,
- % коришћења заштитних система за децу до 12 година старости.
За путничке аутомобиле и доставна возила до 3,5t, на сваком мерном месту обезбеђен је
минимални узорак од 500 возача, 384 сувозача и 100 путника на задњем седишту. На
сваком мерном месту, минимални број возача тешких теретних возила преко 3,5t је био
50.
Прикупљање података о индикаторима безбедности саобраћаја је извршено теренским
истраживањем, односно методама посматрања и бројања. Јединица посматрања се од
стране теренског истраживача бира по принципу ''случајног узорка''. Наиме,
истраживач бира прво наилазеће возило из саобраћајног тока и након уочавања свих
битних карактеристика, исте евидентира у бројачки образац. За време док се врши
евиденција, саобраћајницом може проћи неколико возила, али истраживач не узима
њих у обзир нити следеће возило све док не изврши правилно и потпуно евидентирање
свих запажених чињеница у вези употребе сигурносних појасева за претходно возило.
Тек по комплетирању евиденције претходног возила истраживач бира прво следеће
наилазеће возило у саобраћајном току и понавља процедуру док на том мерном месту
не испуни минимално захтевани узорак и на тај начин је испуњен услов случајности
одабира јединице посматрања. Уколико пак истраживач на терену из неког разлога, а
посебно разлога веће брзине возила, односно веће брзине двоточкаша не успе да
региструје све неопходне податке везане за индикатор, тада би требало да то возило,
односно двоточкаш, одбаци из узорка и приступи евидентирању неопходних података
за прво следеће наилазеће возило, односно двоточкаш. Посматрање и бројање употребе
заштитних система је вршено на саобраћајницама у висини раскрсница, наплатних
рампи или осталих локација на којима се возила по правилу крећу спорије.
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5.2. ДЕФИНИСАЊЕ КЛАСА ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
Уважавајући потребу одговарајућег вредновања индикатора безбедности саобраћаја у
вези заштитних система, у наставку рада биће анализирани резултати мерења
индикатора безбедности саобраћаја за сваку категорију саобраћајнице, и то користећи
следеће класе:
- Врло висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (95%≤ИБС)
- Висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (90%≤ИБС<95%)
- Средња вредност индикатора безбедности саобраћаја (80%≤ИБС<90%)
- Ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (70%≤ИБС<80%)
- Веома ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (ИБС<70%)
Класе су дефинисане искуствено, а према жељеном циљу и према искуству
најразвијенијих земаља у свету у погледу стања безбедности саобраћаја. Свакој од
класа је додељена и једна од боја, посматрано од најбоље до најлошије вредности
индикатора безбедности саобраћаја, респективно: тамно зелена, жута, наранџаста,
црвена и црна (Табела бр. 6.1).
Табела бр. 5.1 – Дефинисање боје индикатора заштитних система безбедности саобраћаја
квантитативна величина
квалитативна величина вредности
вредности индикатора
боја
индикатора безбедности саобраћаја
безбедности саобраћаја
врло висока вредност индикатора
95%≤ИБС
безбедности саобраћаја
висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја

90%≤ИБС<95%

средња вредност индикатора
безбедности саобраћаја

80%≤ИБС<90%

ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја

70%≤ИБС<80%

веома ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја

ИБС<70%

Слично као за индикаторе заштитних система, дефинисане су и класе индикатора
безбедности саобраћаја у вези алкохола. Класе су такође дефинисане искуствено, а
према жељеном циљу и према искуству најразвијенијих земаља у свету у погледу стања
безбедности саобраћаја (Табела бр. 6.2).
Табела бр. 5.2 - Дефинисање боје индикатора безбедности саобраћаја у вези алкохола
квантитативна величина
квалитативна величина вредности
вредности индикатора
боја
индикатора безбедности саобраћаја
безбедности саобраћаја
врло висока вредност индикатора
0%≤ИБС<0,05%
безбедности саобраћаја
висока вредност индикатора
безбедности саобраћаја

0,05%≤ИБС<0,15%

средња вредност индикатора
безбедности саобраћаја

0,15%≤ИБС<0,25%

ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја

0,25%≤ИБС<0,35%

веома ниска вредност индикатора
безбедности саобраћаја

0,35%≤ИБС
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У делу анализе индикатора у вези алкохола, биће приказан индикатор % возача у
саобраћајном току под утицајем алкохола, користећи следеће класе:
 Врло висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (0%≤ИБС<0,05%)
 Висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (0,05%≤ИБС<0,15%)
 Средња вредност индикатора безбедности саобраћаја (0,15%≤ИБС<0,25%)
 Ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (0,25%≤ИБС<0,35%)
 Веома ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (0,35%≤ИБС)
5.3. ВРЕДНОСТИ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
КРАЉЕВУ
У табели бр. 6.3 приказани су вредности свих измерених индикaтора безбедности
саобраћаја на подручју полицијске управе Краљево.
Табела бр. 6.3 - Вредност индикатора безбедности саобраћаја у полицијској управи Краљево
Ван
Индикатор
Насеље
Укупно
насеља
% коришћења возача путничких аутомобила и
55,5
69,0
61,9
доставних возила до 3,5t
% коришћења сувозача путничких аутомобила
51,3
69,1
60,3
и доставних возила до 3,5t
% коришћења на предњем седишту у
путничким аутомобилима и доставним
53,8
69,0
61,3
возилима
до
3,5t
Сигурносни
% коришћења на задњем седишту у путничким
појас
8,7
1,0
5,1
аутомобилима и доставним возилима до 3,5t

Заштитна
кацига

Заштитни
системи за децу

Алкохол

% коришћења возача возила преко 3,5t

20,0

21,9

21,1

% коришћења сувозача возила преко 3,5t

23,3

20,6

21,9

% коришћења на предњем седишту у возилима
преко 3,5t

20,9

21,6

21,3

% коришћења бициклиста

0,0

5,3

1,8

% коришћења мопедиста

80,6

65,7

73,2

% коришћења мотоциклиста

94,7

96,9

95,7

% коришћења мопедиста и мотоциклиста

87,8

80,6

84,4

% коришћења деца до 3 год.

28,4

28,1

28,2

% коришћења деца од 4 до 12 год.

3,1

5,3

4,3

% коришћења укупно деца до 12 год

12,4

12,2

12,3

% возача у саобраћајном току под утицајем
алкохола

0,33

Поражавајуће је што је већи део табеле обојен у црну боју што подразумева веома лоше
стање у безбедности саобраћаја. Са друге стране, овако оцењено стање безбедности
саобраћаја путем индикатора безбедности саобраћаја указује да је безбедности
саобраћаја у Краљеву неопходно посветити пуну пажњу и најхитније кренути у
активности које ће унапредити овако лоше стање. У наставку ће детаљније бити
описани сви измерени индикатори безбедности саобраћаја на подручју полицијске
управе Краљево.
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6.3.1 Употреба сигурносних појасева у путничким аутомобилима и
доставним возилима до 3,5t
Анализом резултата истраживања у полицијској управи Краљево може се уочити да је
употреба појаса возача и сувозача на саобраћајницама ван насеља идентична и износи
око 69% (Дијаграм бр. 6.1).
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Дијаграм бр. 6.1 - Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до 3,5t у
полицијској управи Краљево

У погледу возача употреба је нижа од просека за Србију који износи 72%, док у
погледу сувозача у Србији је просек 68% и то све посматрано ван насеља. У насељу
значајно мање возача и сувозача је користило сигурносни појас у односу на
саобраћајнице ван насеља, респективно 55,5% и 51,3% (Дијаграм бр. 6.1.), a што је
значајно мање од просека за Србију (64,7% и 61% респективно).
Занимљиво је да је значајнија употреба сигурносног појаса на задњем седишту уочена
на саобраћајницама у насељу 8,7%, што је најбољи резултат у Србији, а чији је просек
2,2%, у односу на саобраћајнице ван насеља где износи 1%, а просек за Србију је 2%.
Индикатор ''% возача у саобраћајном току под утицајем алкохола'', у полицијској
управи Краљево, износи 0,33%.

6.3.2 Употреба сигурносних појасева у возилима преко 3,5t
Употреба сигурносног појаса у возилима преко 3,5t у полицијској управи Краљево за
возаче у насељу износи 20%, што је боље од просека за Србију, који износи 16,1%, а
ван насеља износи 21,9%, што је са друге стране лошије у односу на Србију, где просек
износи 25,7% (Дијаграм бр. 6.2.).
Посматрано за сувозаче, употреба појаса у насељу износи 23,3%, и 20,6% ван насеља
(Дијаграм бр. 5.2.), што је у односу на Србију преко два пута бољи резултат, где су
проценти употребе појасева 9,4% у насељу и 11,7% ван насеља.
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Дијаграм бр. 6.2 - Употреба појаса у возилима преко 3,5t у полицијској управи Краљево

Такође, употреба сигурносних појасева од стране сувозача у Краљеву је највећа у целој
Србији, али са друге стране далеко испод очекиване употребе. Наиме, у развијеним
земљама овај проценат износи и преко 80%, па је могуће закључити да у погледу овог
индикатора постоји много места унапређења.
6.3.3 Употреба заштитних кацига код мотоциклиста, мопедиста и
бициклиста
Индикатор коришћења заштитне кациге мотоциклиста у полицијској управи Краљево
(Дијаграм бр. 6.3) припада класи висока или врло висока вредност индикатора,
респективно за саобраћајнице у насељу (94,7%) и ван насеља (96,9%), што у поређењу
са Србијом представља бољи резултат (у Србији је просек 91,7% у насељу и 94,1% ван
насеља), а са друге стране ако се упореди Краљево са осталим полицијским управама
онда се Краљево налази у ''златној средини''.
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Дијаграм бр. 6.3 - Употреба заштитних кацига у полицијској управи Краљево
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Посматрано за мопедисте значајно мања употреба заштитне кациге уочена је ван
насеља (65,7%), у односу на саобраћајнице у насељу где износи 80,6% (Дијаграм бр.
6.3).
У поређењу са Србијом, где се у насељу кацига код мопедиста користи у 85%
случајева, а ван насеља у 83,3% случајева, може се закључити да је употреба кацига код
мопедиста у Краљева на доста ниском нивоу и да се Краљево налази у задњих десет
полицијских управа у погледу овог индикатора безбедности саобраћаја, а самим тим
генерални закључак је да мопедисти имају доста ниску свест о значају употребе кацига
и да постоји доста места унапређењу овог индикатора безбедности саобраћаја.
У истраживању нису уочени бициклисти који су користили заштитну кацигу у насељу,
а 5,3% уочених бициклиста ван насеља је користило заштитну кацигу (Дијаграм бр.
6.3).
Имајући у виду да је већина бициклиста која је користила заштитне кациге била
''професионални возач бицикла'' и да је просек за Србију око 1% употребе кацига за
бицикле, може се закључити да бициклисти представљају најугроженију категорију у
погледу употребе заштитне опреме. Наиме, Законом о безбедности саобраћаја на
путевима, са друге стране, не постоји обавеза о употреби заштитних кацига код
бициклиста, али би се променом свести и ставова бициклиста о значају употребе
кацига, а то се може постићи адекватним преношењем знања путем кампања, средстава
информисања и другим акцијама, постигло да се процената употребе кацига повећа,
што би обезбедило мање страдање бициклиста у саобраћају.
6.3.4 Употреба система зашите за децу у возилима
Уколико се посматрају индикатори безбедности саобраћаја у погледу система заштите
за децу (Дијаграм бр. 5.4.), приближно je идентична вредност индикатора коришћења
заштитног система за децу узраста до 3 године за саобраћајнице у насељу и ван насеља,
око 28% (за Србију овај индикатор износи 32%), што сврстава Краљево испод просека и
међу 10 најлошијих полицијских управа.
30

28,4

28,1

25

%

20
15

12,4

12,2

Деца до 3 год.
Деца од 4 до 12 год.

10

Укупно деца
5,3

05

3,1

00
Насеље
Ван насеља
Категорија саобраћајнице
Дијаграм бр. 6.4 - Употреба заштитних система за децу у полицијској управи Краљево
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

129

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

За децу узраста од 4 до 12 година, индикатор употребе заштитних система у насељу
износи 3,1%, а ван насеља 5,3% (Дијаграм бр. 6.4.). У поређењу са просечном
вредности за Србију (око 7,2% у насељу и 4,9% ван насеља) може се закључити да је
овај индикатор више од два пута лошији у Краљеву у односу на Србију, када се
посматрају локације у насељу и приближан у односу на Србију када се посматрају
локације ван насеља.
Посебно је интересантно посматрати обједињени индикатор безбедности саобраћаја за
децу свих узраста, према коме деца у Краљеву користе системе заштите у око 12%
случајева у насељу и ван насеља (Дијаграм бр. 6.4.), док је просек за Србију 18% и 16%,
у насељу и ван насеља, респективно. Може се закључити да су деца у Краљеву
угоженија у односу на њихове вршњаке у Србији, посебно што ако се упореде све
полицијске управе међусобно, тада Краљево припада групи од пет најлошијих
полицијских управа у погледу заштите и безбедности деце као путника у саобраћају.
6.3.5 Алкохол
У Табели бр. 6.4. приказан је број и проценат возача под утицајем алкохола у
полицијској управи Краљево и у Србији, као и вредности алкохола тестираних возача.
Посматрано на укупном узорку, 0,38% возача је имало већи ниво алкохола од
дозвољеног (имали су 0,3‰ или више алкохола у организму), у даљем тексту ''возачи
под утицајем алкохола'', па би, према усвојеним класама, индикатор % возача у
саобраћајном току под утицајем алкохола припадао класи ''веома ниска вредност
индикатора'', посматрано за целу територију Републике Србије, док је за Краљево
(0,33%) овај индикатор у класи ''ниска вредност индикатора''.
Табела бр. 6.4 - Вредност индикатора безбедности саобраћаја у вези алкохола у Краљеву и Србији
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Када се упореди структура алкохолисаних возача према концентрацији алкохола за
Србију и Краљево може се закључити да се у Краљеву у односу на просек за Србију
налази већи број возача који имају веће концентрације алкохола (Дијаграм 6.5).
Са друге стране, уколико се упореди Краљево са осталим полицијским управама
(Дијаграм 6.6.) онда се може зкључити да се Краљево налази у ''златној'' средини, али са
''ниском вредношћу'' индикатора безбедности саобраћаја, Краљево такође представља
подручје у коме алкохол мора да буде једна од кључних области деловања у
безбедности саобраћаја.
Имајући претходно наведено у виду, вредности индикатора у вези алкохола показују да
је алкохол један од кључних проблема безбедности саобраћаја како у Краљеву, тако и
на целој територији Републике Србије и да се овом проблему мора приступити озбиљно
и решавати га систематизовано у сарадњи са свим субјектима (здравство, школство,
полиција, управе итд.).
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Дијаграм бр. 6.5 - Структура алкохолисаних возача према концентрацији алкохола у Србији и Краљеву
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Дијаграм бр. 6.6 - ''% возача под утицајем алкохола'' у полицијским управама у Републици Србији
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7. АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА У КРАЉЕВУ
Узимајући у обзир глобални план Декаде акције за безбедност на путевима 2011-2020.
којим се омогућава спровођење и координирање активности ка постизању циљева на
унапређењу нивоа безбедности саобраћаја и смањењу жртава у саобраћајним
незгодама, повећање употребе сигурносног појаса је дефинисано као једна од
најважнијих активности у оквиру четвртог стуба за побољшање безбедности саобраћаја
''Безбеднији учесници у саобраћају''. Разлози за то су бројни, почев од доказаних
позитивних ефеката употребе сигурносног појаса на смањењу броја погинулих и
повређених у саобраћају, тако и у погледу развијања позитивних ставова о безбедном
понашању у саобраћају код возача и путника. Како би и на овај начин били сагледани
ставови учесника у саобраћају, за потребе предлога стратегије безбедности саобраћаја,
спроведено је истраживање употребе сигурносног појаса у централном делу Краљева, у
условима који су одговарали саобраћају у насељу, као и на магистралном путу
Крушевац – Краљево, а везано за услове саобраћаја на путу ван насеља.
7.1. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА О УПОТРЕБИ СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА
За потребе овог истраживања примењен је метод научног посматрања (праћено
видеоснимањем), општа статистичка анализа, анализа и синтеза, а систематизација
података је извршена употребом бројачког листа. За локацију у насељу, односно
централном делу Краљева, изабрана је Карађорђева улица у непосредној близини
Вишег суда (Слика 6.1), док је употреба сигурносног појаса на путу ван насеља
истраживана на магистралном путу Крушевац – Краљево, у близини места Ратина
(Слика 7.2). Теренски део истраживања на поменутим локацијама, у укупном трајању
од 9 сати, спроведен је како за радни дан (понедељак), тако и за дан викенда (недеља).

Слика бр. 7.1 – Приказ локације истраживања у Карађорђевој улици
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Слика бр. 7.2 – Приказ локације истраживања у Ратини

Током истраживања уочено је 2.985 возила, у којима се налазило 5.537 лица, па је обим
истраживања, односно обухваћени узорак релевантан за анализу и утврђивање ставова
о понашању учесника у саобраћају у погледу употребе сигурносног појаса. Од општих
података фиксирани су:
 датум,
 дан,
 дневно светло (да, не),
 временске прилике (сунчано, облачно, киша, снег),
 почетак и завршетак снимања,
 редни број возила,
 класа возила (1 - вредност до 5.000 еура; 2 вредности од 5.000 до 15.000 еура;
број 3 за вредност веће од 15.000 еура).
За потребе фиксирања података о употреби сигурносног појаса и позицији на којој се
налази посматрана особа, коришћене су следеће скраћенице:
 ВОЗ - возач
 КВН2 - корисник возила напред 2,
 КВН3 - корисник возила напред 3,
 КВП1 - корисник возила позади 1,
 КВП2 - корисник возила позади 2,
 КВП3 - корисник возила позади 3,
 КВП4 - корисник возила позади 4
 КВП5 - корисник возила позади 5.
а применом бројачког листа фиксирано је да ли су лица која се налазе у посматраном
аутомобилу мушког или женског пола, као и да ли се ради о детету (у образцу означено
словима М, Ж, Д). Примењени метод је подразумевао да се на бројачком листу на
позицији особе која користи сигурносни појас прецрта слово (М, Ж или Д), а уколико
особа не користи сигурносни појас на позицији те особе се заокружује.
Структура снимљених података по локацијама и дану снимања, за уочена возила
приказана је у табели 6.1, а за уочене особе у возилима у табели 7.2.
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Табела бр. 7.1 – Структура снимљених података по локацијама и дану снимања (возила)
НЕДЕЉА
ПОНЕДЕЉАК
УКУПНО
Број

%

Број

%

Број

%

НАСЕЉЕ

911

31

850

28

1.761

59

ВАН НАСЕЉА

680

23

544

18

1.224

41

1.591

54

1.394

46

2.985

100

УКУПНО

Структура снимљених података (особе)
31%
28%
23%
18%

НАСЕЉЕ

ВАН НАСЕЉА
НЕДЕЉА

ПОНЕДЕЉАК

Дијаграм бр. 7.1 – Структура снимљених података по локацијама и дану снимања (возила)
Табела бр. 7.2 – Структура снимљених података по локацијама и дану снимања (особе)
НЕДЕЉА
ПОНЕДЕЉАК
УКУПНО
Број

%

Број

%

Број

%

НАСЕЉЕ

1.818

33

1.418

25

3.236

58

ВАН НАСЕЉА

1.322

24

979

18

2.301

42

УКУПНО

3.140

57

2.397

43

5.537

100

Структура снимљених података (возила)
33%
25%

24%
18%

НАСЕЉЕ

ВАН НАСЕЉА
НЕДЕЉА

ПОНЕДЕЉАК

Дијаграм бр. 7.2 – Структура снимљених података по локацијама и дану снимања (особе)
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Упоредном анализом прикупљених података, може се уочити да је у посматраном
узорку у насељу и недељом био већи обим саобраћаја у односу на локацију ван насеља и
радни дан. Поред тога, недељом је, како у насељу, тако и ван насеља попуњеност возила
била већа (око 2 особе по возилу) у односу на радни дан (око 1,7 особа по возилу).
7.2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА О УПОТРЕБИ СИГУРНОСНИХ
ПОЈАСЕВА
Када се посматра употреба сигурносних појасева у односу на пол, може се закључити
да мушкарци чешће користе појас, како у насељу (49,9%), тако и на путу ван насеља
(68%), док је употреба сигурносног појаса код деце на веома ниском нивоу. Наиме,
посматрање у недељу као дан викенда је показало да је у насељу употреба сигурносног
појаса код деце свега 3,4%, а радним даном 10,5%, а слични проценти код деце су
забележени и на путу ван насеља (4% недељом, 9,8% понедељком).
Табела бр. 7.3 – Резултати употребе сигурносних појасева у односу на пол
НЕДЕЉА

НАСЕЉЕ

ПОНЕДЕЉАК

УКУПНО

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

МУШКИ

547/573

48,8%

468/445

51,3%

1.015/1.018

49,9%

ЖЕНСКИ

200/290

40,8%

163/247

39,8%

363/537

40,3%

ДЕТЕ
УКУПНО

7/201

3,4%

10/85

10,5%

17/286

5,6%

754/1.064

41,4%

641/777

45,2%

1.395/1.841

30,1%

НЕДЕЉА

ВАН
НАСЕЉА

ПОНЕДЕЉАК

УКУПНО

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

МУШКИ

588/245

70,6%

428/232

64,8%

1.016/477

68%

ЖЕНСКИ

226/162

58,2%

127/141

47,4%

353/303

53,8%

4/97

4%

5/46

9,8%

9/143

5,9%

818/504

61,9%

560/419

57,2%

1.378/923

59,9%

1.572/1.568

50,1%

1.201/1.196

50,1%

2.773/2.764

50,1%

ДЕТЕ
УКУПНО

УКУПНО

Употреба СП по полу, са освртом на децу
68%
57,6%

53,8%

49,9%

46%

40,3%

5,9%

5,6%
НАСЕЉЕ

5,7%

ВАН НАСЕЉА
МУШКИ

ЖЕНСКИ

УКУПНО
ДЕТЕ

Дијаграм бр. 7.3 – Употреба сигурносних појасева по полу са освртом на употребу код деце
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На путу ван насеља, употреба сигурносног појаса је интензивнија како код особа
мушког, тако и код особа женског пола које су у 53,8% случајева користиле појас, при
чему је употреба сигурносног појаса недељом (61,9%) на вишем нивоу него
понедељком (57,2%). Са друге стране у насељу је обрнута ситуација јер је употреба
појаса већа радним даном (45,2%) него недељом (41,4%). Сумирањем података долази
се до резултата да мушки пол користио појас у 57,6% случајева, женски пол у 46%, док
свега 5,7% деце користи сигурносни појас.
Генерално посматрано, учесници у саобраћају значајно мање користе сигурносни појас
у централном, насељеном делу Краљева (30,1%), док је на путу ван насеља употреба
двоструко већа (59,9%). Овакви подаци одговарају погрешно утемељеним ставовима о
употреби сигурносног појаса у региону, везаним за то да у насељу због мањих брзина
употреба сигурносног појаса није битна, док се на путу ван насеља због већих брзина
возила чешће користи појас.
Табела бр. 7.4 – Резултати употребе сигурносних појасева у односу на позицију у возилу
НЕДЕЉА

НАСЕЉЕ

ПОНЕДЕЉАК

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ВОЗАЧИ

492/418

СУВОЗАЧИ

262/221

ПУТНИЦИ ЗС
УКУПНО

ВАН
НАСЕЉА

УКУПНО

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

54,1%

462/374

55,3%

954/792

54,6%

54,2%

175/165

51,5%

437/386

53,1%

0/425

0%

4/238

1,7%

4/663

0,6%

754/1.064

41,4%

641/777

45,2%

1.395/1.841

30,1%

НЕДЕЉА

ПОНЕДЕЉАК

УКУПНО

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ВОЗАЧИ

496/154

76,3%

374/166

69,3%

870/320

73,1%

СУВОЗАЧИ

320/123

72,2%

185/83

69%

505/206

71%

ПУТНИЦИ ЗС
УКУПНО

УКУПНО

2/227

0,9%

1/170

0,6%

3/397

0,8%

818/504

61,9%

560/419

57,2%

1.378/923

59,9%

1.572/1.568

50,1%

1.201/1.196

50,1%

2.773/2.764

50,1%

Употреба СП према позицији у возилу
73,1% 71%
62,1% 61,4%
54,6% 53,1%

0,8%

0,6%
НАСЕЉЕ

ВАН НАСЕЉА
ВОЗАЧ

СУВОЗАЧ

0,7%
УКУПНО

ЗАДЊА СЕДИШТА

Дијаграм бр. 7.4 – Употреба сигурносних појасева у односу на позицију у возилу
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Када се посматра употреба сигурносног појаса у односу на позицију у возилу, путници
са предњих седишта, односно возачи и сувозачи значајно више користе сигурносни
појас него путници са задњих седишта. Наиме, у насељу су од укупно уочена 663
путника са задњих седишта, свега четири користила сигурносни појас, а на путу ван
насеља свега три од 400 уочених путника са задњих седишта. У насељу, возачи са
предњих седишта су како недељом, тако и понедељком у око 54% случајева користили
сигурносни појас, док је у насељу употреба већа недељом (око 75%) него понедељком
(око 69%), што доводи до употребе појаса на предњим седиштима у насељу од око 72%.
Табела бр. 6.5 – Резултати употребе сигурносних појасева у односу на класу возила
НЕДЕЉА

НАСЕЉЕ

ПОНЕДЕЉАК

УКУПНО

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ВОЗИЛО КЛ. 1

636/913

41,1%

546/647

45,8%

1.182/1.560

43,1%

ВОЗИЛО КЛ. 2

111/146

43,2%

75/108

39,1%

186/254

42,3%

7/5

58,3%

20/22

47,6%

27/27

50%

754/1.064

41,4%

641/777

45,2%

1.395/1.841

30,1%

ВОЗИЛО КЛ. 3
УКУПНО

НЕДЕЉА

ПОНЕДЕЉАК

УКУПНО

ВАН
НАСЕЉА

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ДА/НЕ

%
УПОТРЕБЕ

ВОЗИЛО КЛ. 1

655/388

62,8%

450/331

57,6%

1.105/719

60,6%

ВОЗИЛО КЛ. 2

143/88

61,9%

90/74

54,9%

233/162

59%

ВОЗИЛО КЛ. 3

20/28

41,7%

20/14

58,8%

40/42

48,8%

818/504

61,9%

560/419

57,2%

1.378/923

59,9%

1572/1568

50,1%

1201/1196

50,1%

2.773/2.764

50,1%

УКУПНО

УКУПНО

Употреба СП у односу на класу возила
73,1% 71%
62,1% 61,4%
54,6% 53,1%

0,8%

0,6%
НАСЕЉЕ

ВАН НАСЕЉА
ВОЗАЧ

СУВОЗАЧ

0,7%
УКУПНО

ЗАДЊА СЕДИШТА

Дијаграм бр. 7.5 – Употреба сигурносних појасева у односу на класу возила

Коначно било је значајно истражити да ли цена возила, која индиректно подразумева
савременост и безбедност, утиче на понашање учесника у саобраћају по питању
употребе сигурносног појаса. Резултати спроведеног истраживања показују прилично
опречне ставове.
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Наиме, у насељу су путници из најскупљих возила тј. возила класе 3 највише користили
сигурносни појас (50%) у односу на путнике из возила класе 1 (43,1%) и возила класе 2
(42,3%), док су на путу ван насеља путници из ових возила (возила класе 3) најмање
користили сигурносни појас (48,8%). Приказани резултати показују да онима који се
возе најскупљим возилима није битно да ли се крећу у насељу или по путу ван насеља
јер је проценат употребе око 50% (50% у насељу и 48,8% ван насеља).
Са друге стране, они који се превозе у возилима класе 1 и класе 2, склонији су употреби
сигурносног појаса на путевима ван насеља, што је поново последица погрешних
ставова да појас није значајан при мањим брзинама каквим се крећу возила у насељу.
Наиме, путници из ових класа возила у насељу користе сигурносни појас у приближно
43% случајева, док је на путу ван насеља, где су брзине возила веће, и употреба
сигурносног појаса већа и износи око 60%.
7.3. ДИСКУСИЈА СА ЗАКЉУЧНИМ РАЗМАТРАЊИМА
Анализирајући резултате спроведеног истраживања може се закључити да је степен
употребе сигурносног појаса у Краљеву од 50,1% далеко испод нивоа употребе у
развијеним земљама које управљају стањем безбедности саобраћаја и у којима се појас
користи чак и у више од 90% случајева. Посебно забрињава податак о употреби
сигурносног појаса код путника са задњих седишта који су у свега 0,7% користили
сигурносни појас, односно свега седам од 1067 уочених путника са задњих седишта су
користили овај систем пасивне безбедности.
Такође се мора истаћи и то да је употреба сигурносног појаса код деце на веома ниском
нивоу (5,7%) јер је свега 26 деце од уочених 455 користило сигурносни појас. Ово
говори о томе да родитељи нису свесни последица које неупотреба сигурносног појаса
може имати у случају инцидентних ситуација, а такође се на овај начин развијају
негативни ставови код деце о значају поштовања правила и безбедног учешћа у
саобраћају. Када је реч о поређењу употребе сигурносног појаса у насељу и ван насеља,
сигурносни појас се двоструко више користи ван насеља (59,9%) него у насељу (30,1%).

Употреба СП - збирно поређење
61,9%

41,4%

57,2% 59,9%
50,1% 50,1% 50,1%

45,2%
30,1%

НАСЕЉЕ

ВАН НАСЕЉА
НЕДЕЉА

ПОНЕДЕЉАК

УКУПНО
УКУПНО

Дијаграм бр. 7.5 – Употреба сигурносних појасева – збирно поређење
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Посматрано у односу на дане у недељи, на целокупном узорку нема разлике у односу
на употребу сигурносног појаса за мерење у дан викенда – недељом (50,1%) и радним
даном - понедељком (50,1%). Ипак, сигурносни појас се у насељу више користи
радним даном, док је на путу ван насеља употреба сигурносног појаса већа недељом
него понедељком, мада су разлике мање значајне и износе до 5%.
Употреба сигурносних појасева је један од најзначајнијих елемената безбедности
саобраћаја, па је с обзиром на низак степен употребе овог система пасивне безбедности
у Краљеву неопходна примена мера различитих врста и хитности. Мере едукативног
карактера су значајне јер се на овај начин утиче на стицање нових знања, промену
погрешних ставова и навика, а посебно развијање позитивних ставова ка поштовању
правила у саобраћају код свих учесника у саобраћају, а посебно деце и младих возача.
С обзиром на то, неопходан је рад на организовању трибина, часова за безбедне возаче,
а посебно медијских кампања поткрепљених научним истраживањима, али и
полицијском принудом. Управо полицијска принуда је не мање битан сегмент
унапређења употребе сигурносног појаса, јер је у протеклом периоду употреба
сигурносног појаса била омаловажавана и од стране саобраћајних полицајаца који нису
користили сигурносни појас, нити су санкционисали оне који не користе сигурносни
појас. Делатност саобраћајне полиције у погледу принуде и санкционисања оних који
не користе сигурносни појас посебно се односи на локацију у самом центру града
Краљева, јер је ту забележен мањи проценат коришћења сигурносних појасева него на
путу ван насеља.
Како би се пратили ефекти примењених мера, од изузетног значаја су периодичне
анализе употребе сигурносних појасева као једног од најзначајнијих индикатора
безбедности саобраћаја. Такве анализе би омогућиле са једне стране праћење ефеката
примењених мера по одређеним специфичностима (полу, врсти пута, врсти возила и
сл.), али и поређење Краљева са другим сличним градовима у Србији, са друге стране,
чиме би се међу локалним заједницама развила компетитивност у погледу унапређења
нивоа безбедности саобраћаја.
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8. АНАЛИЗА СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ, НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА (ПРЕМА МЕТОДОЛОГИЈИ
SARTRE 4)
У циљу утврђивања постојећег стања безбедности саобраћаја, на било којем подручју,
поред објективних метода (анализа података о саобраћајним незгодама), потребно је
применити и субјективне методе, које су усмерене ка анализи ставова учесника у
саобраћају. Наиме, становници посматраног подручја, далеко боље познају постојеће
прилике у саобраћају, потенцијалне проблеме, а што није могуће утврдити само на
основу анализе података о незгодама.
Sartre 4 анкетни образац намењен је прикупљању великог броја информација, од
учесника у саобраћају, након чега је могуће извршити упоредну анализу података о
саобраћајнм незгодама и ставова учесника у саобраћају. Овај приступ дефинисању
постојећег стања, као резултат има квалитетну основу за доношење предлога мера за
подизање нивоа безбедности саобраћаја, у циљу достизања жељеног стања.
Анкетни обрасци су подељени у две генералне групе, односно намењени су
немоторизованим и моторизованим учесницима у саобраћају.
8.1. НЕМОТОРИЗОВАНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ
8.1.1 Пол испитаника

Анкетом која је спроведена за територију града Краљева, обухваћено је 72 испитаника,
при чему је 35% испитаника било мушког и 65% женског пола, док је у анкети која је
реализована за територију Србије учествовало 200 испитаника, од којих је 65% било
женског пола.
Посматрано према старосној структури испитаника, највећи проценат млађих
испитаника, 39% (старости 17-24 године), био је спреман да учествује у анкети
спроведеној за територију Краљева, док је одзив испитаника старијих од 55 година био
мањи од 10%.
При поређењу одзива испитаника према старосним категоријама, резултати анкета
указују да за територију Краљева постоји веће одступање у одзиву између категорија,
за разлику од Србије и Европе, где нема значајнијих одступања према старосним
категоријама, већ су готово све категорије приближно једнако заступљене (Дијаграм
8.1).
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Дијаграм бр. 8.1 – Одзив испитаника према старосној структури, за територију Краљева, Србије и
Европе

Анализом структуре испитаних немоторизованих учесника у саобраћају, са аспекта
запослености, уочено је да је у Краљеву (40%) и Србији (43%) већи проценат
незапослених, у односу на Европу где незапослени чине 28% укупног броја испитаника.
Поред тога, у Европи је највећи број испитаних немоторизованих учесника у саобраћају
самозапослен (52%), док у Краљеву проценат ове категорије учесника износи 10%.
Такође, већина немоторизованих учесника у саобраћају не поседује путнички
аутомобил, и то у Краљеву њих 70%, а у Србији чак 79%, као ни мотоцикл, у Краљеву
93%, а у Србији њих 96%. Анализом начина учешћа у саобраћају, уочено је да 89%
анкетираних у Краљеву свакодневно учествује у саобраћају као пешак, док најмањи
проценат учествује у саобраћају у функцији возача (Дијаграм 8.2).

Дијаграм бр. 8.2 – Начин учешћа у саобраћају испитаника у Краљеву, за период од последњих 12 месеци
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Анализом ставова немоторизованих учесника у саобраћају, по питању забринутости
због појединих појава у свакодневном животу, утврђено је да преко 70% испитаника
сматра да су сви наведени проблеми доста, односно веома забрињавајући. Као
најизраженији проблем, испитаници у Краљеву су издвојили питање незапослености,
тако да је 68% испитаника незапосленост окарактерисало као веома забрињавајућу
околност у свакодневном животу (Дијаграм 8.3).

Дијаграм бр. 8.3 – Забринутост испитаника у Краљеву због појединих појава у свакодневном животу

Упоредна анализа резултата анкета спроведених за територију Краљева и за територију
Србије, показује да су ставови испитаника за територију Краљева и Србије у великој
мери усаглашени, тако да је сваком од наведених проблема приписан приближно једнак
значај, са разликама до 11%. Највеће одступање у ставовима испитаника односи се на
проблем незапослености, где 90% испитаника у Србији, у односу на 79% испитаника у
Краљеву, сматра ову околност веома, односно доста забрињавајућом.
Према подацима реализованих анкета, више од 50% испитаника путеве у Краљеву
сматра небезбедним, при чему 22% путеве сматра потпуно небезбедним, 42% сматра да
путеви нису довољно безбедни, док је 36% анкетираних мишљења да су путеви у
задовољавајућем стању за безбедно функционисање саобраћаја у Краљеву. Ставови
испитаника, у вези стања путне мреже на територији Србије, су у великој мери
усаглашени са ставовима исптаника са територије Краљева, а што све и осликава
реално стање саобраћајне инфраструктуре у Србији.
Према мишљењу испитаника у Краљеву, Влада, односно надлежни органи, не
посвећују довољно пажње безбедности саобраћаја, а што је мишљење 80% анкетираних
у Краљеву, односно 66% од укупног броја испитаника у Србији. Нажалост, оваква
ситуација је чак и у земљама северне и западне Европе, где проценат испитаних који
сматрају да је Влада веома забринута због безбедности саобраћаја на путевима није
већи од 25%.
Према мишљењу већине анкетираних лица, стање безбедности саобраћаја у граду
Краљеву није знатно унапређено у последњих 10 година, а што је сагласно и мишљењу
анкетираних на територији целе Србије, где 60% испитаника сматра да безбедност
саобраћаја на путевима није значајно унапређена у протеклих 10 година.
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Анализом ставова испитаника у Краљеву, закључено је да би, према мишљењу 82%
анкетираних лица, увођење алкометар браве ("алко-блокаде"), које би спречавале
покретање возила уколико возач има недозвољену концентрацију алкохола, било
најефикасније решење. Мишљење анкетираних у Краљеву о осталим савременим
уређајима и њиховом утицају на безбедност саобраћаја је позитивна, тако да више од
50% испитаника сматра да би било који од наведених савремених уређаја био веома
користан за повећање нивоа безбедности саобраћаја (Табела 8.1).
Табела бр. 8.1 – Ставови испитаника у Краљеву о степену корисности употребе уређаја у возилу за
повећање нивоа безбедности саобраћаја

Радар
Црна кутија
Алкометар за спречавање
покретања возила
Алкометар за већ кажњене
возаче
Детектор за умор

Веома
53%
56%

Доста
33%
32%

Не претерано
10%
7%

Не уопште
4%
6%

82%

13%

3%

3%

78%

15%

6%

1%

61%

24%

14%

1%

Упоредном анализом ставова грађана Краљева, Србије и Европе, долази се до закључка да
грађани Краљева имају позитивније мишљење о употреби савремених уређаја и њиховом
утицају на безбедност саобраћаја, у односу на ставове грађана на територији Србије, а што
у великој мери одговара ставовима и мишљењу грађана Европе (Дијаграм 7.4).
На основу анализе ставова грађана Краљева, утврђено је да би најбоља и
најефективнија мера у Краљеву била повећање броја и дужине тротоара и то према
мишљењу 73% анкетираних, затим увођење система камера за надзор, пролазак на
црвено светло и контролу брзине, као и повећање броја и дужине стаза за бицикле.
Овакви ставови анкетираних грађана Краљева у великој мери осликавају и ставове свих
грађана у Србији, јер изградњу тротоара већина испитаника види као најбоље решење
проблема безбедности саобраћаја (Дијаграм 8.5).

Дијаграм бр. 8.4 – Ставови грађана Краљева, Србије и Европе о степену корисности употребе уређаја у
возилу за повећање нивоа безбедности саобраћаја
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Дијаграм бр. 8.5 – Ставови испитаника у Краљеву о степену корисности грађевинско-техничких мера за
повећање нивоа безбедности саобраћаја

Ставови анкетираних грађана у вези са пооштравањем и повећавањем казни за
одређене врсте прекршаја возача, указују на то да немоторизовани учесници у
саобраћају, као највећу опасност препознају вожњу под утицајем алкохола и њих
чак 95% је сагласно да је потребно пооштрити казне за вожњу под утицајем
алкохола. Прекршаје везане за непоштовање ограничења брзине, такође
доживљавају као веома опасне и њих 94% сматра да би требало пооштрити и казне
за овај прекршај, као и за прекршај везан за вожњу мотоцикла без употребе кациге
(90%). Проблем вожње под утицајем алкохола су у великој мери препознали и
грађани Европе и у највећем проценту су сагласни са пооштравањем казни за овај
прекршај (Дијаграм 8.6).

Дијаграм бр. 8.6 – Ставови испитаника у Краљеву о пооштравању казни за поједине прекршаје у циљу
подизања нивоа безбедности саобраћаја
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Анализом ставова анкетираних немоторизованих корисника саобраћаја, утврђено је да
највећи проценат, њих 64%, вожњу мотоциклом веће запремине (>50 cm3), сматра
најнебезбеднијим видом превоза, док вожњу јавним превозом сматра најбезбеднијим
видом превоза. Овакви ставови грађана Краљева су сагласни и са ставовима
анкетираних грађана Србије, док анкетирани грађани Европе сматрају да је
најбезбеднији вид превоза пешачење, а најнебезбеднији вожња мотоцикла (90%) и
аутомобила (70%) (Табела 8.2).
Табела бр. 8.2 – Ставови исптитаника у Краљеву о небезбедности вида превоза

Пешице
Бициклом
Јавни превоз
Вожња аутомобилом
Вожња мотоцикла >
50цм3

Веома
19%
36%
7%
39%
64%

Средње Не много Нимало
40%
36%
6%
41%
14%
9%
43%
33%
17%
42%
12%
7%
33%

3%

0%

У оквиру анализе резултата анкете, извршена је и анализа структуре анкетираних лица
према породичном стању, па је утврђено да у Краљеву највећи проценат анкетираних
(42%) живи у брачној заједници или живи самачки живот (33%), а што одговара и
структури анкетираних лица у Србији, где 53% анкетираних живи у брачној заједници
и 29% живи самачки. За разлику од Србије и града Краљева, структура анкетираних у
Европи је знатно другачија и највећи проценат анкетираних живи самачки живот (49%)
или је удовац/удовица (27%), а само 6% је у брачној заједници.
Ниво образовања представља веома значајан фактор при разумевању ставова о потреби
за безбедним понашањем у саобраћају, па је из тог разлога извршена анализа испитаника
према нивоу образовања. Утврђено је да је највећи проценат немоторизованих учесника у
саобраћају, који су учествовали у овој анкети, био са средњим образовањем (74%), при
чему је 7% анкетираних било са вишим и високим нивоом образовања.
Структура анкетираних лица у Србији показује већи проценат високо и више
образованих учесника анкете (29%), 68% са средњим образовањем и чак 1% без
образовања. Анализом структуре испитаника у Европи утврђено је да је највећи број
анкетираних лица са средњим образовањем у популацији на Кипру (57,2%), Израелу
(53,3%), Шведској (43,2%) и Србији (43,1 %), док у Аустрији (46%), Мађарској (32%) и
Немачкој (30%) имају највећи удео лица са основном школом или без образовања.
Важан елемент за разумевање ставова анкетираних грађана представља и утицај
средине порекла, односно средине пребивалишта, па је извршена и анализа структуре
испитаника према средини пребивалишта, на основу чега је утврђено да највише
анкетираних (63%) у Краљеву, живи у приградским насељима, док највећи проценат
анкетираних лица у Србији (59%) и Европи (37%) живи у урбаним срединама. За
разлику од структуре анкетираних у Краљеву, у Србији најмањи број испитаника живи
у руралним срединама (села) (5%), а у Европи у приградским насељима (13%).
Анализа стандарда анкетираних грађана представља следећи вид анализе структуре
анкетираних, чиме је утврђено да највећи проценат анкетираних (49%) у Краљеву, има
примања нижа од 110 еура, док у Србији тај проценат износи 28%, а највише
анкетираних има примања између 110 и 240 еура (42%).
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8.1.2 Немоторизовани учесници у саобраћају
Анализом мотива корисника за не коришћење приватног возила за учествовање у
саобраћају, дошло се до закључка да грађанима Краљева финансијска ситуација
представља најважнији разлог (41%) за избор других видова (пешачење, бицикл, јавни
превоз) учествовања у саобраћају, а одржање здравственог стања и непостојање разлога
за коришћењем других видова превоза су следећи најважнији мотиви. На територији
Србије, анкетирани грађани су усаглашени са мотивима грађана Краљева по том
питању, док су анкетирани учесници из Европе као најважнији разлог навели
''непотребни други видови превоза", где се 58% испитаних изјаснило на овај начин.
Даље, као разлог за избор пешачења/вожње бицикла/коришћење јавног превоза као
вида превоза, у Европи су наведени следећи разлози "потреба за више физичке
активности" (56%), "финансијски разлози" (53%), затим "здравствени разлози" (51%),
"еколошки разлози" (43%) и "страх од вожње" (32%) (Дијаграм 7.7).
Анализом ставова испитаника у Краљеву о начину њиховог учествовања у саобраћају,
утврђено је да 17% анкетираних лица редовно прелази коловоз када им то није
дозвољено светлосним сигналом на семафору, при чему 18% то ради понекад, а само
38% испитаника увек поштује светлосну саобраћајну сигнализацију и коловоз не
прелази када је то светлосном сигнализацијом забрањено. Поред тога, само 25%
испитаника у Краљеву коловоз увек прелази на обележеном пешачком прелазу, док
готово половина анкетираних прелази коловоз ван обележеног пешачког прелаза. На
основу узорка анкетираних грађана Краљева, утврђено је да 60% њих за кретање
користи коловоз, при чему њих 31% учествује у саобраћају у ноћним условима
видљивости, а само 8% анкетираних употребљава ретрорефлектујући прслук, када
учествује у саобраћају као пешак. Да пешаци не посвећују довољно пажње на
безбедном учествовању у саобраћају, показује и чињеница да само 16% анкетираних
разматра избегавање прометних улица при кретању (Табела 8.3).

Дијаграм бр. 8.7 – Разлози избора јавног превоза/бицикла/пешачења, као вида превоза, од стране
грађана Краљева
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Табела бр. 8.3 – Поштовање прописа и понашање пешака у Краљеву, при учешћу у саобраћају

Никад Ретко
Прелазак улице када је
црвено светло за пешаке
Прелазак улице ван
пешачког прелаза
Избегавање прометних
улица и раскрсница
Ношење рефлектујућег
прслука
Пешачење ноћу
Кретање коловозом

Понекад Често

Веома
често

Увек

38%

28%

18%

4%

6%

7%

25%

29%

29%

9%

3%

6%

30%

30%

24%

8%

1%

7%

79%

13%

7%

1%

0%

0%

27%
18%

30%
23%

13%
27%

14%
20%

7%
7%

10%
6%

8.1.3 Као пешак, узимајући у обзир области у којима највише путујете,
колико сте задовољни следећим...?
Према мишљењу анкетираних пешака у Краљеву, одговарајући број обележених
пешачких прелаза је издвојен као најбоља карактеристика система везана за кретање
пешака, док је брзина кретања пешака издвојена као најлошија карактеристика овог
система, којом није задовољно 58% анкетираних корисника. Готово половина
анкетираних није у потпуности задовољна стањем тротоара, обимом саобраћаја и
бројем семафора који омогућавају безбедан прелазак коловоза пешацима.
Табела бр. 8.4 – Позитивни ставови пешака у Краљеву о квалитету појединих елемената саобраћајног
система, који се односе на пешачки саобраћај

Тротоарима
Одвајањем пешачких и
бициклистичких стаза
Сигурношћу
Брзином саобраћаја
Обимом саобраћаја
Бројем семафора
Великим бројем пешачких прелаза

Веома
14%

Средње
37%

Не много
40%

Нимало
9%

10%

40%

27%

23%

9%
3%
6%
13%
23%

46%
40%
45%
46%
40%

33%
39%
36%
24%
30%

13%
19%
13%
17%
7%

Анализом ставова бициклиста у Краљеву, утврђен је различит степен поштовања
појединих правила саобраћаја, тако да чак 65% бициклиста никада не прелази коловоз када
то светлосним саобраћајним знаком није дозвољено, а 22% то ретко чини. Насупрот томе
69% бициклиста бициклом управља погрешном страном улице и 72% никада не
употребљава ретрорефлектујућу одећу (прслук) при вожњи бицикла. Заступљеност
исправних ставова бициклиста у Краљеву, потврђује и висок проценат бициклиста који
никада не користи мобилни телефон у вожњи (53%), односно не користи друге уређаје
који умањују безбедност као што су MP3 уређаји и слично (75%). Забрињавајући податак
представља да 40% анкетираних бициклиста никада не користи светло на бициклу при
вожњи у условима смањене видљивости, што у великој мери ову категорију чини
ризичним учесницима у саобраћају, који својим понашањем онемогућавају сопствено
благовремено уочавање од стране других учесника у саобраћају (Табела 8.5).
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Дијаграм бр. 8.8 – Позитивни ставови пешака у Краљеву о квалитету појединих елемената саобраћајног
система, који се односе на пешачки саобраћај
Табела бр. 8.5 – Ставови бициклиста у Краљеву о поштовању прописа и понашању у саобраћају

Прелазите улице када је црвено
светло
Избегавате прометне улице и
раскрснице
Носите рефлектујућу одећу
Носите заштитну кацигу
Возите тротоаром
Користите мобилни телефон
Користите светло при вожњи по
мраку
Користите mp3 или iphone
Возите погрешном страном

Никад

Ретко

Понекад

Често

Веома
често

Увек

65%

22%

14%

0%

0%

0%

33%

25%

11%

19%

3%

8%

72%
88%
19%
53%

17%
9%
28%
19%

6%
0%
25%
14%

6%
3%
17%
6%

0%
0%
8%
3%

0%
0%
3%
6%

40%

6%

17%

17%

6%

14%

75%
69%

6%
8%

8%
11%

3%
0%

6%
11%

3%
0%

Према мишљењу анкетираних бициклиста у Краљеву, највећи недостатак саобраћајног
система представља недовољан број бициклистичких стаза, као и лоше стање
бициклистичких стаза тамо где постоје, а што је мишљење 41% анкетираних лица. С
друге стране, као највећу предност саобраћајног система, везано за њихову безбедност,
бициклисти издвајају завидан број семафоризованих прелаза (15%), као и уопште број
прелаза за бицикле (15%). Према подацима спроведене анкете, ставови грађана
Краљева и грађана Србије, по питању безбедности окружења за живот деце, су у
потпуности усаглашена. 28% грађана Краљева и Србије, град Краљево, односно
Србију, не сматра безбедним окружењем за живот деце, док се 69% анкетираних
грађана изјаснило да у Краљеву, односно Србији, не примећују опасност која би их
навела на бригу у вези безбедности деце.
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Корисници услуга јавног превоза у Краљеву имају подељена мишљења по питању
фреквенције јавног превоза (прибижно по 50% испитаника се изјашњава позитивно,
односно негативно), а као најлошији елемент система јавног превоза издваја се квалитет
возила, тако да већина корисника (78%) сматра да возила јавног превоза нису
задовољавајућег квалитета. С друге стране, свега 10% испитаника се изјаснио да је
незадовољно безбедношћу овог вида превоза, па се може закључити да се незадовољсво
корисника квалитетом возила односи на смањени комфор приликом вожње (Табела 7.6).
Табела бр. 8.6 – Позитивни ставови испитаника у Краљеву о елементима саобраћајног система, који се
односе на јавни превоз

Учесталост јавног превоза
Мрежом јавног превоза
Сигурношћу
Квалитетом возила
Приступачношћу
Ценом услуга

Веома Средње
11%
38%
8%
43%
9%
38%
3%
19%
7%
27%
6%
23%

Не много
39%
36%
43%
57%
47%
41%

Нимало
12%
13%
10%
21%
20%
30%

Пешаци најчешће доживљавају непријатности у саобраћају од стране возача
аутомобила (46%), а затим и од стране мотоциклиста (23%), док бициклисти веома
ретко угрожавају пешаке (16%). Овакви ставови пешака у великој мери и одговарају
разликама у техничко-експлоатационим карактеристикама ових возила, у односу на
предиспозиције пешака, па је вероватно и то разлог оваквог става пешака, при чему је
важно напоменути да је заступљеност аутомобила у саобраћају већа у односу на
мотоцикле и бицикле.

Дијаграм бр. 8.9 – Ставови пешака у Краљеву о угрожавању пешака и неадекватном понашању возача
аутомобила, мотициклиста и бициклиста

Значајан проценат бициклиста, понашање свих осталих категорија учесника у
саобраћају доживљава као извор фрустрација и угрожавање, што се односи чак и на
друге бициклисте, при чему бициклисти као најмању нелагодност доживљавају начин
понашања мотоциклиста. Наиме, чак 40% бициклиста сматра да понашање/поступци
других бициклиста у саобраћају, представља узрок небезбедних и узнемиравајућих
ситуација, док мотоциклисти представљају сметњу у саобраћају за 29% бициклиста
(Дијаграм 8.10).
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Дијаграм бр. 8.10 – Ставови бициклиста у Краљеву о угрожавању бициклиста и неадекватном понашању
возача аутомобила, мотициклиста и других бициклиста

Према мишљењу анкетираних немоторизованих учесника у саобраћају, у Краљеву је
изражена појава да понекад други возачи/мотоциклисти својом гестикулацијом и
рукама вређају остале учеснике у саобраћају (32%), као и да често други
возачи/мотоциклисти не уступају предност пешацима на пешачким прелазима (32%).
Употребљавање сирене на возилима, у ситуацијама у којима то није неопходно или
сврсисходно (нпр. првом возилу у колони је мотор прекинуо са радом, а возач 5-тог
возила иза непрестано користи сирену, иако на тај начин не може убрзати поновно
покретање првог возила), је карактеристично за градске средине, тако да 42%
испитаника сматра да је овакво понашање учестало (Дијаграм 8.7).
Табела бр. 8.7 – Ставови испитаника у Краљеву о понашањима која осликавају недостатак саобраћајне
културе

Други возачи/мотоциклисти
без преке потребе свирају
другим учесницима
Други возачи/мотоциклисти
који не дају предност
пешацима на пешачким
прелазима
Други возачи/мотоциклисти
који гестикулацијом и
рукама вређају друге
учеснике

Никад

Ретко

Понекад

Често

Веома често

Увек

9%

18%

29%

31%

3%

9%

4%

7%

18%

32%

21%

18%

13%

23%

32%

20%

6%

6%

Учесници саобраћаја у Краљеву су у великој мери сагласни са констатацијом да
пешачење, под утицајем алкохола, аутоматски повећава ризик од настанка
саобраћајних незгода (66%), као и да конзумирање алкохола чини вожњу бициклом
ризичнијом (80%). У складу са тим, 76% испитаника сматра да под дејством алкохола,
није могуће безбедно управљати бициклом, без обзира да ли пажљиво возите или не
(Дијаграм 8.11).
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Дијаграм бр. 8.11 – Ставови испитаника у Краљеву о пешачењу/вожњи бицикла у алкохолисаном стању

8.1.4 У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ, ДА ЛИ СТЕ БИЛИ УЧЕСНИК
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ КАО?
Према подацима из реализоване анкете, анкетирани грађани у Краљеву нису
учествовали у саобраћајним незгодама као сапутници на мотоциклу или као возачи
мотоцикала < 50cm3, при чему ни у Србији ниједан од испитаника није учествовао у
саобраћајној незгоди као возач мотоцикла < 50cm3. 6% анкетираних лица у Србији је
учествовало у саобраћајним незгодама превозећи се у аутомобилу, што чини путнике у
аутомобилу категоријом учесника са највећим ризиком учешћа у саобраћајној незгоди.
8.2. ВОЗАЧИ АУТОМОБИЛА
8.2.1 Пол испитаника
Анкетом возача која је спроведена у Краљеву обухваћено је 220 испитаника, док је у
анкети која је реализована у Србији, учествовало 600 испитаника. Од укупног броја
анкетираних у Краљеву, било је 64% испитаника мушког пола, у Србији 72%, а у
Европи 55%. Највећи проценат испитаника у Краљеву је био старосног доба 35-44
година, а затим 25-34 године, што углавном представља популацију возача са
просечним возачким стажом. У анализираном узорку у Краљеву, највећи проценат
испитаника (57%) је запослен, а категорији незапослених припада 20%. Слична
структура узорка, по питању запослености, је и на територији целе Србије, док се
структура анкетираних у Европи знатно разликује, јер је тамо највећи проценат
самозапослених (52%), док је проценат анкетираних незапослених лица приближно
исти као и у Србији и Краљеву. 91% анкетираних у Краљеву поседује сопствено
возило, док је у Србији тај проценат нешто мањи 90%, а у Европи знатно већи 94%. Од
анкетираног узорка возача аутомобила у Краљеву њих 14% поседује мотоцикл, док у
Србији њих 10% поседује мотоцикл (Дијаграм 8.12).
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Дијаграм бр. 8.12 – Старосна структура испитаника у Краљеву, Србији и Европи

Највећи проценат анкетираних возача (62%) у Краљеву, свакодневно учествује у
саобраћају као возач, али и као пешак (60%), док знатно мање учествују као возачи
других превозних средстава или путници. Значајно је истаћи да више од 95%
анкетираних учествују у саобраћају као возачи више пута недељно, а само 4%
анкетираних то чини мање од једанпут месечно, што нам указује да су анкетирани
возачи у Краљеву интензивно укључени у саобраћајни систем (Табела 8.8).
Табела бр. 8.8 – Начин учешћа у саобраћају испитаника у Краљеву, у последњих 12 месеци

Свакодневно
Возач
Сувозач
Возач камиона
Возач мотоцикла >50 cm3
Сувозач на мотоциклу >50 cm3
Пешак
Бициклиста
Јавни превоз
Возач мотоцикла < 50 cm3

62%
23%
4%
6%
6%
60%
13%
13%
8%

1-4x
недељно
23%
28%
4%
4%
1%
18%
12%
16%
13%

1-3x
недељно
10%
30%
3%
6%
3%
13%
17%
18%
4%

< од 1
мес.
4%
20%
89%
84%
90%
8%
57%
54%
83%

Поређењем степена учешћа возача у саобраћају у Краљеву, Србији и Европи, закључак
је да је проценат свакодневног учешћа возача у саобраћају у Краљеву знатно већи од
процента у целој Србији, али нешто нижи од процента анкетираних у Европи, при чему
највећи проценат возача свакодневно учествује у саобраћају. Ово се може објаснити и
чињеницом да возачи не желе да се одрекну комфора који пружа путнички аутомобил,
али и евентуално неадекватним квалитетом система јавног превоза (Дијаграм 8.13).
У наставку су анализирани ставови возача по питању забринутости везаних за опште
стање безбедности у Краљеву, где је истакнута највећа забринутост за проблеме
саобраћајних незгода, криминалитета и незапослености, односно укупно посматрано
највећи проценат забринутости је везан за број саобраћајних незгода (91%). Сличан
проценат забринутости одликује и анкетиране возаче на целој територији Србије.
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Дијаграм бр. 8.13 – Учесталост употребе аутомобила од стране испитаника у Краљеву, Србији и Европи

8.2.2 Колико сте забринути за свако од следећих питања?
У поређењу са ставовима свих структура испитаника у Краљеву, возачи имају
проближно усаглашене ставове, при чему већу забринутост возачи показују за стање
безбедности саобраћаја (67% наспрам 45%), односно за саобраћајне незгоде, као и за
стопу криминала (67% наспрам 59%). Оваква ситуација може бити објашњена
чињеницом да возачи приликом учешћа у саобраћају имају већи број конфликата са
осталим учесницима у саобраћају, односно већу вероватноћу за учествовање у
саобраћајним незгодама од нпр. пешака или грађана који користе возила јавног превоза.
Поред тога, криминалне активности обухватају и крађе возила, тако да лица која
поседују сопствено возило имају додатних разлога за бригу у вези стопе криминала
(Табела 8.9).
Табела бр. 8.9 – Степен забринутости анкетираних возача у Краљеву због појединих појава у
свакодневном животу

Стопа криминала
Загађење
Саобраћајне незгоде
Здравствена заштита
Загушење саобраћаја
Незапосленост

Веома
67%
35%
67%
42%
46%
66%

Доста
18%
36%
24%
36%
37%
19%

Не претерано
10%
22%
7%
17%
13%
10%

Не уопште
5%
8%
2%
5%
4%
5%

Анализом ставова анкетираних возача у Краљеву утврђено је да изузетно низак
проценат (3%) анкетираних има мишљење да су путеви на територији града Краљева
веома безбедни за путовање, док је 36% испитаника става да су путеви задовољавајући
у погледу безбедности саобраћаја, а чак њих 24% је мишљења да путеви уопште нису
безбедни за функционисање саобраћаја.
Анализом ставова анкетираних на територији републике Србије у вези са стањем
саобраћајне инфраструктуре, добијени су слични резултати, јер само нешто више од
30% анкетираних је мишљења да путеви у Србији представљају безбедан елемент
саобраћајног система.
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Дијаграм бр. 8.14 – Ставови испитаника у Краљеву и Србији о безбедности путева

Ставови анкетираних лица у Краљеву су готово идентични ставовима анкетираних
грађана на целој територији Републике Србије, по питању посвећености надлежних
органа (владе) безбедности саобраћаја, тако да само 5% анкетираних сматра да је
држава и њени органи веома забринута за стање безбедности саобраћаја, док је преко
70% става да држава и њени органи нису забринути за безбедност саобраћаја (Дијаграм
8.15). Проценат анкетираних лица у Европи, која сматрају да влада не брине (веома или
сасвим) о безбедности саобраћаја на путевима, налази се у распону од само 15%
(Грчка), до скоро 81% (Финска).

Дијаграм бр. 8.15 – Ставови учесника анкете у Краљеву и Србији о посвећености Владе проблему
безбедности саобраћаја на путевима

8.2.3 Да ли је безбедност саобраћаја на путевима боља него пре 10 година?
Ставови анкетираних у погледу на стање безбедности саобраћаја сада у односу на
период од пре 10 година у Србији и Краљеву су усаглашени, тако да је 42% испитаника
у Краљеву и Србији мишљења да је ниво безбедности саобраћаја веома или доста
унапређен, док 58% грађана сматра да се стање безбедности саобраћаја на путевима
није претерано или није уопште побољшало у односу на период од пре 10 година.
154

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

8 – АНАЛИЗА СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
(ПРЕМА МЕТОДОЛОГИЈИ SARTRE 4)

Овако подељени ставови осликавају или различит ниво информисаности о стању
саобраћајног система или неједнаку посвећеност утицајних субјеката унапређењу
безбедности саобраћаја, по градовима, односно територијалним јединицама на
простору Србије (Дијаграм 8.16).

Дијаграм бр. 8.16 – Ставови испитаника у Краљеву и Србији о унапређењу нивоа безбедности
саобраћаја у периоду од претходних 10 година

8.2.4 Како бисте оценили корисност следећег?
Већина анкетираних возача (од 55% до 76%) изразито подржава увођење савремених
система за подизање нивоа безбедности саобраћаја у возила, при чему су као као
најефикасније средство препознали алкометаре (74%) и алко браве (76%). Ово указује
да возачи у Краљеву имају развијену свест о озбиљности проблема који утичу на
повећање ризика за настанак саобраћајне незгоде и на спремност за употребу
савремених средстава у возилима (Табела 8.10).
Табела бр. 8.10 – Ставови испитаника у Краљеву о степену ефикасности савремених уређаја за повећање
безбедности саобраћаја у возилима

Радар
Црна кутија
Алкометар за спречавање
покретања возила
Алкометар за већ кажњене возаче
Детектор за умор

Веома
57%
56%

Доста
21%
28%

Не претерано
16%
8%

Не уопште
6%
7%

76%

16%

5%

5%

74%
55%

15%
27%

5%
13%

4%
5%

Поређењем ставова анкетираних возача у Краљеву, Србији и Европи, утврђено је да
постоје одступања у ставовима о ефикасности појединих система у возилима на
подизање нивоа безбедности саобраћаја, при чему су анакетирани у свим наведеним
областима највећи значај дали алкометрима и алко-бравама. Разлог за већу подршку
савременим системима у возилима грађана Европе, у односу на Краљево и Србију,
може бити раније увођење и упознавање шире јавности са поменутим системима и
њиховим позитивним ефектима, тако да грађани имају мању одбојност према новим
системима, јер им није непознат начин њихове примене и утицај на безбедност
саобраћаја (Дијаграм бр. 8.17).
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Дијаграм бр. 8.17 – Ставови испитаника Краљева, Србије и Европе о степену ефикасности савремених
система у возилима, за повећање нивоа безбедности саобраћаја

8.2.5 Како бисте оценили корисност следећег?
У погледу увођења савремених система унапређења безбедности пута, анкетирани
возачи у Краљеву су мишљења да би најбољи ефекат био остварен увођењем камера за
контролу пролазака на црвени сигнални појам семафора (71%), изградњом тротоара
(65%) и бициклистичких стаза (64%), као и увођењем камера за контролу прекорачења
брзине (62%) и других мера за смиривање саобраћаја (53%). Нешто мања подршка
увођењу већег броја зона ''30 km/h'' (42%) може бити последица неспремности возача да
често буду у обавези да возе спорије, и тиме продуже време путовања (Табела 8.11).
Табела бр. 8.11 – Ставови возача у Краљеву о степену корисности техничко-регулативних мера за
повећање нивоа безбедности саобраћаја

Камере за надзор проласка кроз
црвено светло
Камере за прекорачење брзине у
одређеној тачки
Камере за прекорачење брзине
између две тачке
Више мера за смиривање брзине
Више"30 km/h" зона у насељеним
местима
Више бициклистичких стаза
Више тротоара за пешаке
Више слободних паркинг места у
насељеним местима

Веома

Доста

Не
претерано

Не
уопште

71%

21%

4%

4%

62%

30%

5%

3%

48%

39%

10%

3%

53%

32%

11%

5%

42%

30%

17%

11%

64%
65%

25%
22%

7%
10%

3%
2%

45%

30%

17%

7%

Значајан број анкетираних возача у Краљеву у потпуности се слажу да би казне за
поједине прекршаје у саобраћају требало да буду много оштрије (од 32% до 65%), док
је од 8% до 23% испитаника неутрално или се не слаже да би требало пооштрити казне
за наведене прекршаје. Вожња у алкохолисаном стању, према ставовима анкетираних
возача (65%), представља прекршај који би најпре требало санкционисати оштријим
казнама. Према већини анализа, вожња у алкохолисаном стању, представља примарно
поље деловања за унапређење понашања учесника у саобраћају (Табела 8.12).
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Табела бр. 8.12 – Ставови возача у Краљеву о оправданости пооштравања казни за поједине саобраћајне
прекршаје

Пооштрити казне за:
Прекорачење брзине
Алкохолисану вожњу
Некоришћење система
за ограничење
Неношење кациге за
мотоциклисте
Употребу мобилних
телефона током
вожње

У потпуности
се слажем

Слажем
се

Ниједно

Не
слажем
се

41%
65%

38%
27%

6%
3%

12%
3%

У
потпуности
се не
слажем
3%
2%

32%

46%

12%

6%

3%

49%

34%

11%

5%

2%

40%

37%

12%

6%

5%

Према резултатима анкете, 60% возача у Краљеву вожњу мотоциклом веће
запремине мотора (мотори >50cm3) сматрају изразито небезбедном, осносно
ризичном по питању вероватноће учешћа у саобраћајној незгоди. Поред тога,
вожњу бицикла возачи такође сматрају као значајан фактор ризика за
настанак саобраћајне незгоде (41%), док јавни превоз представља
најбезбеднији вид саобраћаја, према мишљењу возача (Табела 8.13 и Дијаграм
8.18).

Дијаграм бр. 8.18 – Ставови возача у Краљеву о начинима учешћа у саобраћају, као факторима ризика за
настанак саобраћајне незгоде
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Табела бр. 8.13 – Ставови возача у Краљеву о начинима учешћа у саобраћају, као факторима ризика за
настанак саобраћајне незгоде

Пешице
Бициклом
Јавни превоз
Вожња аутомобилом
Вожња мотоцикла > 50cm3

Веома
24%
41%
8%
31%
60%

Средње
37%
42%
33%
47%
31%

Не много
32%
14%
46%
16%
6%

Нимало
7%
3%
12%
7%
3%

8.2.6 Брачни статус
У оквиру истраживања извршена је и анализа структуре анкетираних лица, према
брачном статусу, па је утврђено да у Краљеву највећи проценат анкетираних возача
(50%) живи у брачној заједници или живи самачки живот (34%), а што је сагласно и
структури анкетираних лица у Србији, где 44% живи у брачној заједници, а 33% живи
самачки. Структура анкетираних возача у Европи не одступа значајно од стања у
Краљеву и Србије, тако да највећи проценат анкетираних возача живи у брачној
заједници (49%) или самачки (26%).
Ниво образовања, као веома значајан услов за разумевање потребе за безбедним
понашањем у саобраћају, је веома важно анализирати. Из тог разлога, анализиран је
ниво образовања анкетираних возача, при чему је утврђено да највећи проценат
анкетираних, поседује средње образовање (60%), при чему је 37% било са вишим и
високим нивоом образовања. Структура анкетираних у Србији показује нешто већи
проценат учесника са високим и вишим степеном образовања (42%), 53% је поседовало
средње образовање, а 2% није похађало образовни систем.
Највећи проценат анкетираних возача у Краљеву има пребивалиште у приградским
насељима (43%), а што представља велико одступање у односу на анкетиране возаче у
Србији (14%) и Европи (11%), где највећи проценат испитаника има пребивалиште у
урбаним срединама, и то 42% у Србији и 37% у Европи. Како се обично активности
везане за подизање нивоа безбедности саобраћаја спроводе првенствено у урбаним,
густо насељеним срединама, логично је претпоставити да ће испитаници из урбаних
средина имати боље разумевање и свест о значају безбедног саобраћајног система (због
спровођења кампања, великог броја медијски пропраћених пројеката из области
безбедности саобраћаја, боље информисаности и сл.).
8.2.7 Возачи аутомобила
а) Све укупно колико сте километара прешли аутомобилом у протеклих 12
месеци?
Анализом пређене километраже анкетираних возача у Краљеву, утврђено је да не
постоји значајно одступање у пређеној километражи у односу на Србију и Европу, јер и
у Краљеву највећи проценат возача годишње пређе мање од десет хиљада километара,
док са повећањем пређене километраже, број анкетираних возача опада (Дијаграм 7.19).
На употребу аутомобила, односно мобилност, велики утицај има финансијски фактор,
тако да чињеница да већина возача у Европи годишње прелази мање од десет хиљада
километара, указује и на нижа примања возача, при чему се мора узети у обзир и
подизање нивоа свести о утицају издувних гасова на еколошки систем, односно
пропагирање одрживог саобраћајног система (са интензивнијим коришћењем бицикала,
масовног јавног превоза и сл.).
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Дијаграм бр. 8.19 – Пређена километража путничким аутомобилом возача у Краљеву, Србији и Европи

б) Колико често по вашем мишљењу други возачи аутомобила прекорачују
дозвољену брзину на следећим путевима?
Возачи у Краљеву су анкетирани по питању личне процене учесталости прекорачења
брзине према категорији пута, и утврђено је да су по њиховом мишљењу најучесталија
прекорачења брзине на аутопутевима и магистралним путевима, а често и на локалним
и путевима у насељу. 16% испитаних сматра да на аутопувевима увек долази до
прекорачења брзине, а 11% њих је мишљења да возачи на магистралним путевима
никад не поштују ограничења брзине. Генерално, став возача је да, без обзира на
категорију пута, често, веома често или увек долази до прекорачења ограничења
брзине, а што представља алармантан податак. Ово може бити последица ниског нивоа
свести возача о последицама које могу настати услед прекорачења брзине, јер
прекорачење брзине кретања возила за само 10 km/h (60 km/h уместо 50 km/h), повећава
вероватноћу смртног страдања пешака у судару за 60% (Табела 8.14).
Табела бр. 8.14 – Ставови возача у Краљеву о учесталости непоштовања ограничења брзине, према
категорији пута

Аутопутеви
Магистрални путеви
Локални путеви
Насељена места

Никад
2%
0%
0%
1%

Ретко
3%
1%
2%
7%

Понекад
7%
7%
18%
19%

Често
30%
35%
40%
34%

Веома често
43%
46%
31%
30%

Увек
16%
11%
9%
8%

На основу упоредне анализе ставова возача о прекорачењу ограничења брзине,
закључак је да су ставови возача у Краљеву, Србији и Европи прилично усаглашени.
Наиме, све анкетиране групе возача имају мишљење да до прекорачења брзине
најчешће долази на аутопутевима (од 51% до 59%), док насељена места представљају
најмање угрожене локације по овом основу (од 29% до 38%). Како на аутопутевима
услови саобраћаја и карактеристике пута (обично нема загушења, пут је у правцу)
омогућавају веома брзу вожњу, то је и логично што већина возача сматра ову
категорију пута као најризичнију за појаву прекорачења брзине. С друге стране, по
улицама у насељу обично се креће већи број возила, долази до загушења, заступљено је
и улично паркирање, постављен је велики број семафора и сл., па су то разлози који
онемогућавају возаче да толико учестало прекорачују брзину (Дијаграм 8.20).
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Дијаграм бр. 8.20 – Ставови возача у Краљеву, Србији и Европи о учесталости непоштовања
ограничења брзине, према категорији пута

в) Колико се слажете са следећим изјавама везаним за вожњу аутомобила за 20
km/h преко дозвољене брзине у насељеној области?
Анкетом су тестирани ставови возача о ''умереним'' прекорачењима брзине, односно
прекорачењима до 20 km/h, где је више од половине испитаника (53%) заузело став да
овај вид недозвољеног понашања у саобраћају, изразито повећава ризик од настанка
незгоде, при чему се 38% возача изјаснило да се у таквој ситуацији значајно повећава
ризик од кажњавања. 45% возача сматра да овакво прекорачење брзине нимало не чини
вожњу пријатнијом, нити да то представља поуздан начин доласка на жељено
одредиште (Табела 8.15).
Табела бр. 8.15 – Ставови возача у Краљеву, о последицама прекорачења ограничења брзине за 20 km/h

То вожњу чини пријатнијом
То ће вас брзе довести до
одредишта
Прилагoђава вожњу другим
возачима
Значајно повећава ризик од
учешћа у саобраћајној незгоди
Бићете заустављeни и кажњени од
стране полиције
Већина пријатеља ће прекорачити
брзину за 20 km/h

Веома Средње Не много Нимало
8%
17%
30%
45%
12%

14%

36%

38%

8%

24%

37%

30%

53%

28%

13%

6%

38%

38%

17%

8%

37%

32%

23%

8%

На основу упоредне анализе податка, испитаници у Краљеву (25%), Србији (28%) и
Европи (26%), имају усаглашен став да наведено прекорачење брзине до 20 km/h чини
вожњу пријатнијом. Већи проценат возача у Европи (44%), при поређењу са возачима у
Краљеву и Србији, наглашава ''позитиван'' аспект прекорачења брзине до 20 km/h, на
тај начин што сматра да такав начин вожње доприноси бржем стизању до одредишта
(Табела 8.16).
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Табела бр. 8.16 – Ставови возача у Краљеву, Србији и Европи о последицама прекорачења ограничења
брзине за 20 km/h

То вожњу чини пријатнијом
То ће вас брже довести до одредишта

Краљево
25%
26%

Србија
28%
38%

Европа
26%
44%

г) Која је вероватноћа да ћете возити аутомобил 20 km/h преко ограничења у
насељеним областима, у наредних месец дана?
Анализом ставова возача о њиховом будућем понашању у вези са поштовањем
ограничења брзине утврђено је да 25% анкетираних возача у Краљеву никада неће
прекорачити брзину до 20 km/h, док је тај проценат анкетираних возача у Србији нешто
нижи и то 19%, док се у Србији 2% анкетираних изјаснило да ће увек прекорачити
брзину за наведну вредност до 20 km/h, док у Краљеву није било таквих случајева
(Дијаграм 8.21).

Дијаграм бр. 8.21 – Став возача у Краљеву, Србији и Европи о спремности за управљање аутомобилом
брзином до 20 km/h изнад ограничења

д) На типичном путовању, која је вероватноћа да ћете бити проверaвани по
питању брзине вожње аутомобилом?
Наведени ставови анкетираних возача у погледу непоштовања ограничења брзине су
сагласни и процени анкетираних возача по питању вероватноће провере брзине кретања
њиховог возила, па тако чак 10% возача у Краљеву сматра да брзина кретања њиховог
возила никада неће бити контролисана, а 33% да ће ретко бити спроведена поменута
контрола. Поред тога, ниједан возач није био става да ће увек бити спроведена
контрола брзине кретања њиховог возила.
Ставови анкетираних возача у Србији су углавном усаглашени ставовима анкетираних
возача у Краљеву, при чему 2% возача у Србији сматра да ће увек бити контролисани
(Дијаграм 8.22).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

161

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

Дијаграм бр. 8.22 – Став возача у Краљеву и Србији о вероватноћи спровођења конроле брзине кретања
њиховог возила на типичном путовању

Више од половине анкетираних возача у Европи, не сматра да ће бити спроведена
контрола брзине кретања њиховог возила, везано за поштовање ограничења брзине.
Ово се посебно односи на Шведску (77%), Финску (71%) и Немачку (71%), а насупрот
томе, возачи у Шпанији (35%), Србији (40%) и Словенији (44%) су у мањем проценту
убеђени да неће бити спроведена контрола брзине њихових возила. Имајући то у виду,
возачи у Србији са већом вероватноћом очекују наилазак на контролу брзине кретања,
у односу на возаче већине земаља Европе.
8.2.8 СИГУРНОСНИ ПОЈАСЕВИ И СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ
У наставку анкете су проверавани ставови возача о безбедном понашању у саобраћају,
односно поштовању саобраћајних прописа и правила. 41% возача путничких
аутомобила из Краљева, увек користи сигурносни појас на аутопутевима, при чему 40%
возача на магистралним путевима, увек користи сигурносни појас. С друге стране, чак
21% возача никад не употребљава сигурносни појас на локалним путевима, а што може
бити последица става да при брзинама кретања на локалним путевима, у односу на
аутопутеве и магистралне путеве, појас није неопходан (Табела 8.17).
Табела бр. 8.17 – Учесталост употребе сигурносног појаса возача у Краљеву, на типичном путовању

Аутопутеви
Магистрални
путеви
Локални путеви
Насељена места

Никад
4%

Ретко
2%

Понекад
3%

Често
6%

Веома често
44%

Увек
41%

3%

2%

5%

10%

38%

40%

21%
6%

10%
8%

8%
10%

7%
9%

22%
34%

33%
33%

Анкетирани возачи путничких аутомобила по градовима Србије увек користе сигурносни
појас на аутопутевима у проценту од 44%, на магистралним путевима њих 42% увек
користи сигурносни појас, а на локалним путевима 38% и насељима 35%. Значајна разлика
у ставовима возача у Краљеву и Србији, огледа се у податку да на локалним путевима, 7%
возача у Србији никада не користи сигурносни појас, док је понашање возача у Краљеву на
овој категорији путева небезбедније, тако да на локалним путевима њих 21% никада не
користи сигурносни појас (Дијаграм 8.23).
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Дијаграм бр. 8.23 – Учесталост употребе сигурносног појаса возача у Србији, на типичном путовању

У Краљеву само 32% анкетираних возача превози децу у возилу, док је у Србији тај
проценат знатно већи и достиже чак 58% анкетираних возача. Од процента возача који
превозе децу у возилу, у зависности од категорије и ранга пута, проценат возача који
увек користе средства заштите деце у возилу се креће од 27% (у насељима) до 38% (на
аутопутевима).
Подаци могу бити резултат става одређеног броја возача да брзина вожње у насељима,
за разлику од брзине вожње на аутопуту, не представља ''опасну'' брзину, при којој би
могло доћи до озбиљнијег повређивања деце. 27% возача у Краљеву, при вожњи на
локалним путевима, никада не користи системе заштите за децу, чиме су деца изложена
већој могућности повређивања при евентуалном судару (Табела 8.18 и
Дијаграм 8.24).
Табела бр. 8.18 – Учесталост употребе система заштите за децу, у возилима возача у Краљеву, на
просечном путовању

Аутопутеви
Магистрални
путеви
Локални путеви
Насељена места

Никад
7%

Ретко
4%

Понекад
9%

Често
7%

Веома често
34%

Увек
38%

7%

4%

9%

10%

35%

33%

11%
27%

6%
8%

13%
11%

23%
10%

19%
18%

28%
27%
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Дијаграм бр. 8.24 – Учесталост употребе система заштите за децу, у возилима возача у Краљеву, на
просечном путовању

43% возача у Србији увек употребљава системе заштите за децу на аутопутевима и
магистралним путевима, при чему се проценат возача који никад не употребљавају
системе заштите за децу креће од 13% до 18%. При поређењу учесталости употребе
система заштите за децу у возилима у Србији и граду Краљеву, уочава се да на
територији целе Србије већи проценат возача никада не користи системе заштите за
децу на аутопутевима (Србија 16%, Краљево 7%) и магистралним путевима (Србија
13%, Краљево 7%), при чему је проценат возача у Србији, који увек употребљавају
системе заштите, већи за све категорије путева (Табела 8.19 и Дијаграм 8.25).

Дијаграм бр. 8.25 – Проценат употребе система заштите за децу, у возилима возача у Србији, на
просечном путовању
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Табела бр. 8.19 – Проценат употребе система заштите за децу, у возилима возача у Србији, на просечном
путовању

Аутопутеви
Магистрални
путеви
Локални путеви
Насељена места

Никад
16%

Ретко
21%

Понекад
14%

Често
27%

Веома често
55%

Увек
43%

13%

15%

18%

32%

52%

43%

16%
18%

23%
31%

23%
26%

38%
35%

55%
60%

39%
37%

8.2.9 АЛКОХОЛ И ВОЖЊА
а) Колико се слажете са следећим изјавама у вези са алкохолом и вожњом
аутомобила?
По питању вожње у алкохолисаном стању, анкетирани возачи у Краљеву су прихватали
чињеницу да вожња под дејством алкохола повећава ризик од саобраћајне незгоде, са чиме
се веома слаже 85%, а још 6% је сагласно са овим ставом. Са ставом да је конзумирање
алкохола прихватљиво, уколико се возилом управља пажљивије, не слаже се њих 77%, док
је за 4% возача такво резоновање апсолутно прихватљиво. Са тврдњом да ће алкохолисани
учесник у саобраћају бити кажњен од стране полиције, слаже се 83% возача, док 17%
сматра да вожња у алкохолисаном стању не мора и неће бити санкционисана (Табела 8.20).
Табела бр. 8.20 – Став возача у Краљеву о последицама вожње у алкохолисаном стању

Смете да пијете и возите, уколико возите
пажљиво
Алкохол и вожња значајно повећавају
ризик од саобраћајне незгоде
Уколико пијете док возите, бићете
кажњени од стране полиције
Већина ваших пријатеља би пила и возила

Веома

Средње

Не много

Нимало

4%

6%

14%

77%

85%

6%

2%

7%

65%

18%

9%

8%

21%

27%

35%

17%

Возачи у градовима Србије (67%) изразито подржавају тврдњу да вожња у
алкохолисаном стању аутоматски повећава ризик од настанка саобраћајних незгода,
при чему је 39% испитаника готово сигурно да би били кажњени од стране полиције,
уколико би управљали возилом у алкохолисаном стању. При поређењу са возачима из
Краљева, мањи проценат возача у градовима Србије у потпуности подржава став да је
вожња у алкохолисаном стању изузетно ризична, као и став да ће вожња у
алкохолисаном стању бити идентификована и санкционисана од стране полиције
(Табела 8.21).
Табела бр. 8.21 – Став возача у Србији о последицама вожње у алкохолисаном стању

Смете да пијете и возите, уколико возите
пажљиво
Алкохол и вожња значајно повећавају
ризик од саобраћајне незгоде
Уколико пијете док возите, бићете
кажњени од стране полиције
Већина ваших пријатеља би пила и
возила

Веома

Средње

Не много Нимало

4%

9%

25%

62%

67%

19%

7%

8%

39%

37%

18%

6%

13%

26%

46%

15%
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Ставови анкетираних возача у Краљеву, Србији и Европи, не показују значајна
одступања, при чему је значајно напоменути да су ставови грађана Краљева више
усаглашени са ставовима возача у Европи, док се нешто већа одступања примећују у
ставовима грађана Србије. Као закључак, потребно је напоменути да ставови возача
Европе, указују на нешто развијенију свест ове категорије испитаника о безбедном
понашању у саобраћају, као и на редовније спровођење контроле алкохолисаности
возача у Европи (Дијаграм 8.26).

Дијаграм бр. 8.26 – Упоредна анализа ставова возача у Краљеву, Србији и Европи, по питању последица
вожње у алкохолисаном стању

Подаци прикупљени анкетним истраживањем, показују да 67% возача у Краљеву и 58%
возача у Србији никада не управља возилом у алкохолисаном стању, тако да је у
структури возача у Краљеву заступљен већи проценат савесних возача. Поред тога, у
Краљеву је само 1% возача навео да веома често или увек управља возилом под
дејством алкохола, док је у Србији 11% анкетираних возача себе сврстало у категорију
веома несавесних возача (Табела 8.22).
Табела бр. 8.22 – Учесталост управљања возилом у алкохолисаном стању, од стране возача у Краљеву и
Србији

Никад
Ретко
Понекад
Често
Веома често
Увек

Краљево
67%
18%
10%
3%
1%
0%

Србија
58%
25%
15%
2%
10%
1%

Према подацима из анкете, нико од возача из Краљева и Србије константно не управља
возилом након конзумирања веће количине алкохола, при чему је 2% испитаних у
Краљеву и Србији потврдило да веома често или често управља возилом у таквом
стању. 79% (Краљево), односно 74% (Србија) возача, никада нису управљали возилом
након конзумирања веће количине алкохола (Табела 8.23).
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Табела бр. 8.23 – Учесталост управљања возилом возача из Краљева и Србије, након конзумирања веће
количине алкохола

Никад
Ретко
Понекад
Често
Веома често
Увек

Краљево
79%
12%
6%
1%
1%
0%

Србија
74%
16%
8%
1%
1%
0%

Везано за конзумирање алкохола пре вожње, од анкетираних возача је тражено да се
изјасне о дозвољеном броју алкохолних пића, при чему ниво алкохола у њиховом
организму не би прешао дозвољену границу. Према мишљењу 90% возача из Краљева и
72% возача из градова Србије, конзумирање једне алкохолне јединице (запреминске
јединице одређеног пића) не би резултовало недозвољеним нивоом алкохолемије
(Табела бр. 8.24).
Табела бр. 8.24 – Став возача у Краљеву и Србији о дозвољеној количини алкохола

Краљево
Једна алкохолна јединица
90%
Више алкохолних јединица
10%

Србија
72%
28%

б) Да ли сматрате да возачима треба дозволити да пију алкохол ...?
Према мишљењу већине анкетираних возача у Краљеву (62%), требало би забранити
управљање возилом возачима који су под дејством алкохола, 13% сматра да би границу
дозвољене количине алкохола у организму требало смањити, док 1% испитаника
сматра да, без обзира на количину алкохола у организму, возаче не би требало
санкционисати. Возачи у Србији, у нешто нижем проценту (49%), подржавају укидање
могућности учествовања у саобраћају возача под утицајем алкохола, при чему је нешто
већи проценат оних који су мишљења да би постојећу границу алкохола у организму
требало повећати (Србија 9%, Краљево 2%) (Дијаграм 7.27).

Дијаграм бр. 8.27 – Став возача у Краљеву и Србији о максимално дозвољеној количини алкохола у
крви
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И у земљама Европе се мишљења о прихватљивој граници концентрације алкохола у
организму знатно разликују, па се у земљама као што су Пољска (92%), Мађарска
(90%) и Ирска (67%) највећи проценат анкетираних слаже са тврдњом да је потребно
забранити постојање било које концентрације алкохола у организму за време
учествовања у саобраћају, док испитаници у Чешкој (21%), Италији (17%) и на Кипру
(15%) сматрају да би законску границу алкохола требало повећати.
в) У протекле три године, колико сте пута проверавани и кажњавани због вожње
под дејством алкохола?
Возачи у Краљеву (74%) ниједном у периоду од претходне 3 године, нису били
проверавани на присуство алкохола у организму, при чему је 11% било проверавано
једном, а 16% у више наврата. Нешто мањи проценат возача у Србији (56%), у односу
на возаче из Краљева, није био провераван на присуство алкохола у организму у
претходне 3 године, при чему је једном проверу прошло 24% возача, а 20% возача у
Србији је проверавано више пута у трогодишњем периоду.
Потребно је узети у обзир да проценат контролисаних возача зависи од учесталости
спровођења контроле на одређеној територији, од стране полиције, као и од
учесталости употребе возила и пређеног пута (нпр. поједини возачи могу користити
возило једном недељно, док други возачи могу возилом управљати свакодневно)
(Табела 8.25).
Од возача у Европи, највећи број контролисаних најмање једном у периоду од 3 године,
налази се у Финској и Естонији (више од 60%), у Шведској и Чешкој више од 50%
возача су контролисани на концентрацију алкохола у организму најмање једном у
трогодишњем периоду, при чему у просеку 84% возача у Италији и Немачкој, није
контролисано у посматраном периоду.
Табела бр. 8.25 – Учесталост проверавања возача у Краљеву и Србији, на присуство алкохола у
организму, у протекле 3 године

Никад
Једном
Више пута

Краљево
74%
11%
16%

Србија
56%
24%
20%

Имајући у виду проценат анкетираних возача, који су у последње три године били
кажњени због вожње под дејством алкохола, као и врсту казне, код возача у Краљеву и
у Србији присутна је готово идентична учесталост кажњавања и начин кажњавања, јер
је само 2% возача кажњавано новчано и на други начин, а њих 5% само новчано
(Табела 8.26).
Табела бр. 8.26 – Проценат кажњених возача у Краљеву и Србији и врста казне због вожње у
алкохолисаном стању

Краљево
Не
93%
Да,само новчано
5%
Да, новчано и на други начин
2%
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93%
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г) На стандардном путовању аутомобилом, колика је вероватноћа да ћете бити
проверавани на ниво алкохола у крви?
Према процени вероватноће учешћа у контроли концентрације алкохола у организму,
23% анкетираних возача у Краљеву је мишљења да никада неће бити подвргнути
алкотестирању, 35% је мишљења да ће ретко кад бити контролисани на концентрацију
алкохола, а свега 2% сматра да ће увек бити проверавани. Ставови возача у Србији су
приближно једнаки ставовима возача у Краљеву, тако да је највећи проценат
испитаника мишљења да ће у ретким ситуацијама (35%) или понекад (30%) бити
проверавани (Табела 8.27).
Табела бр. 8.27 – Процена возача Краљева и Србије о вероватноћи спровођења контроле на присуство
алкохола у крви, на просечном путовању

Никад
Ретко
Понекад
Често
Веома често
Увек

Краљево
23%
35%
26%
10%
5%
2%

Србија
17%
35%
30%
11%
5%
1%

д) Ако се осећате уморним док возите, шта предузимате да то стање превазиђете?
При навођењу начина за отклањање умора током вожње, утврђено је да највећи
проценат испитаника у Краљеву (27%) сматра да је увек потребно зауставити возило и
направити паузу, док 25% возача готово никада неће покушати да отклони умор путем
разговора мобиним телефоном. Одређени проценат испитаника (9%) сматра да би умор
увек требало отклонити конзумирањем кофеина или енергетских напитака или
појачавањем музике у возилу (9%). Изузетно је занимљиво да би у анализираној
ситуацији, само 7% анкетираних возача замолило сапутника да преузме управљање
возилом (Дијаграм 8.28).

Дијаграм бр. 8.28 – Начин поступања возача у Краљеву, у циљу отклањања умора током вожње

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

169

ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 2013-2020 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

Поређењем ставова возача у Краљеву, Србији и Европи, уочено је да се возачи у
Европи највише ослањају на разговор са сапутницима (79%), односно отварање прозора
(78%), у односу на Србију и Краљево, где ће највећи број возача зауставити возило и
направити паузу (71/75%). Возачи из свих анкетних истраживања (Краљево 21%,
Србија 24%, Европа 22%) су сагласни да разговор телефоном у најмањој мери утиче на
отклањање умора.

Дијаграм бр. 8.29 – Начин поступања возача у Краљеву, Србији и Европи у циљу отклањања умора
током вожње

ђ) Током протеклих 12 месеци, током вожње, колико често сте приметили да сте
исувише уморни да би сте возили?
Анкетом је проверено колико пута су у протеклих годину дана анкетирани возачи
приметили умор током вожње, на основу чега је закључено да су подаци за Краљево и
Србију приближно усаглашени. Наиме, 30% возача у Краљеву је понекад приметио
умор у процесу вожње, док у Србији овај проценат износи 38%. У току вожње, умор
никада није приметило 20% анкетираних возача у Краљеву, док је у Србији проценат
ових возача нешто већи (31%) (Дијаграм 8.30).

Дијаграм бр. 8.30 – Проценат возача у Краљеву и Србији који су управљали возилом, упркос појави
умора
170

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

8 – АНАЛИЗА СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
(ПРЕМА МЕТОДОЛОГИЈИ SARTRE 4)

ж) По вашем мишљењу, поредећи са вожњом по дану, колико је опасна вожња
аутомобилом ноћу?
Возачи у Краљеву (24%) вожњу у ноћним условима сматрају изразито ризичном у
односу на вожњу у дневним условима, док 9% испитаника сматра да ноћни услови
вожње уопште не доприносе повећању ризика за настанак саобраћајне незгоде.
Анкетирани возачи у Србији заузимају сличан став, тако да 26% сматра да је вожња у
ноћним условима значајно ризичнија, а 7% сматра да нема разлике при вожњи у
дневним и ноћним условима (Табела 7.28).
Табела бр. 8.28 – Став возача у Краљеву и Србији о повећању ризика при ноћним условима вожње

Веома
Средње
Не много
Нимало

Краљево
24%
38%
24%
9%

Србија
26%
41%
26%
7%

Табела бр. 8.29 – Спремност возача у Краљеву на прихватање сугестија у циљу очувања животне
средине

Смањити употребу аутомобила
Делити превозно средство са колегом
Изнајмљивање возила када је неопходно
Чешће коришћење јавног превоза
Дан без возила сваког месеца
Чешће коришћење бицикла
Коришћење мотора/мотоцикла чешће
Потрошити додатни износ новца на
куповину хибридног модела или модела
са електричним мотором

Веома

Средње

Не много

Нимало

12%
19%
10%
19%
36%
23%
10%

29%
26%
13%
26%
26%
26%
14%

31%
22%
24%
24%
16%
23%
22%

28%
33%
52%
32%
22%
27%
53%

16%

22%

27%

36%

Дијаграм бр. 8.31 – Спремност возача у Краљеву на прихватање сугестија у циљу очувања животне
средине

Анкетирани возачи у Краљеву (36%) у потпуности подржавају и спремни су на увођење
дана без возила сваког месеца, док је само 10% убеђено да би уместо аутомобила
требало инсистирати на коришћењу мотоцикала (53%) у циљу смањења загађења
животне средине.
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Поред тога, висок проценат возача (23%), изразито подржава интензивнију употребу
бицикала, уместо аутомобила, односно чешћи превоз средствима јавног превоза
путника (19%) (Табела 8.29 и Дијаграм 8.31).
з) Да ли аутомобили који начешће возите имају....?
Анализом структуре возног парка анкетираних возача у Краљеву утврђено је да највећи
проценат опремљен анти-блокирајућим системом кочења (70%), затим системима за
детекцију употребе сигурносног појаса и навигационим системима (30%). Испитаници
у Србији (62%) најчешће управљају возилима у којима је такође уграђен антиблокирајући систем кочења, као и систем за детекцију употребе сигурносног појаса.
Највећа разлика у подацима везаним за групе испитаника из Краљева и Србије, односи
се на опремљеност возила системом за праћење саобраћајне траке (Краљево 28%,
Србија 11%).
Упоредна анализа степена опремљености возила у Краљеву, Србији и Европи,
савременим системима за повећање нивоа безбедности саобраћаја, указује велика
одступања по питању опремљености уређајем за детектовање и упозоравање на
прекорачење ограничења брзине (Краљево 21%, Србија 9%, Европа 63%),
алкоблокатора (Краљево 6%, Србија 5%, Европа 80%) и система за детекцију умора
(Краљево 6%, Србија 3%, Европа 77%). Овакво стање може бити резултат вишег
животног стандарда у Европским земљама, али и оштријих законских одредби о
обавезној опреми у возилима.

Дијаграм бр. 8.32 – Савремена технолошка решења и опрема у возилима возача у Краљеву, Србији и
Европи

и) Током вожње, колико често....?
Према подацима прикупљеним анкетним истраживањем, возачи у Краљеву (29%) увек
сигнализирају осталим учесницима у саобраћају на присуство патрола саобраћајне
полиције, увек врше претицање других возила кад год је то могуће (16%), али са друге
стране уступају првенство у пролазу пешацима на пешачким прелазима (46%).
Изузетно велики проценат анкетираних возача (67%) никада не обавља телефонске
разговоре током вожње, не шаље СМС поруке (58%), не подешава навигационе и друге
уређаје у возилу током вожње (73%) (Дијаграм 8.33).
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Дијаграм бр. 8.33 – Понашање возача у Краљеву током вожње

ј) Током вожње, колико често се деси да видите?
Анализом ставова анкетираних возача о небезбедном понашању осталих возача у
саобраћају, утврђено је да 20% испитаника увек наилази на ситуације у којима други
возачи не уступају предност пешацима на пешачком прелазу, а што представља
алармантан податак, имајући у виду да пешаци представљају категорију угроженијих
учесника у саобраћају. Ситуација на коју возачи најређе наилазе, односи се на увреде
које други возачи осталим учесницима у саобраћају упућују гестикулацијама (13%)
(Дијаграм 8.34).

Дијаграм бр. 8.34 – Процена возача у Краљеву, о учесталости наиласка на поједина небезбедна понашања
других учесника у саобраћају
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к) Колико је сваки од следећих фактора узрок умешаности возача у саобраћајним
незгодама?
Извршено је анкетирање возача о ставу о узрочној повезаности појединих фактора са
настанком саобраћајних незгода, при чему ставови возача у Краљеву и Србији имају
незнатна одступања. Наиме, највећи проценат анкетираних возача је изјавио како у
Краљеву (91%) тако и у Србији (90%) да конзумирање алкохола најчешће доводи до
настанка саобраћајних незгода, као и непоштовање ограничења брзине (Краљево 90%,
Србија 87%). Употребу мобилних телефона приликом вожње, возачи у Краљеву (38%)
и Србији (45%) сматрају најмање опасном (Дијаграм 8.35).

Дијаграм бр. 8.35 – Став возача у Краљеву и Србији о узрочној повезаности појединих фактора са
настанком саобраћајних незгода

Дијаграм бр. 8.36 – Став возача у Краљеву, Србији и Европи о узрочној повезаности појединих фактора
са настанком саобраћајних незгода
174

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

8 – АНАЛИЗА СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
(ПРЕМА МЕТОДОЛОГИЈИ SARTRE 4)

Поређењем ставова возача у Србији, Краљеву и Европи нису уочена значајна
одступања у вези узрочне повезаности појединих фактора са настанком
саобраћајних незгода настанка саобраћајних незгода, тако да је конзумирање
алкохола препознато као најризичнији фактор (Краљево 91%, Србија 90%, Европа
87%). Возачи у Европи конзумирање дроге сматрају нешто ризичнијим фактором
(72%), у односу на возаче у Краљеву (54%) и Србији (51%), при чему су, према
возачима из Европе (44%), старији возачи најмање ризични (Краљево 59%, Србија
47%) (Дијаграм 7.36).
л) Аутомобил који обично возите има мотор запремине ....?
На основу резултата анкете група возача у Краљеву и Србији, произилази да највећи
проценат возача, управља возилима радне запремине од 1.300 до 1.999 cm3, и то 58%
у Краљеву и 50% возача у Србији. Ови подаци могу бити објашњени чињеницом да
регистрација возила поменуте радне запремине мотора испуњава и критеријум цене
(имајући у виду просечна примања грађана, јер за возила преко 2000 cm3 цена
регистрације значајно расте) и критеријум перформанси возила, јер мотори овакве
радне запремине омогућавају комфорну вожњу. Према засупљености, следи
категорија возила с радном запремине мотора од 1000 до 1299 cm3 и преко 2000 cm3
(Краљево 35%, Србија 32%), док су возила радне запремине испод 1000 cm3 и преко
2000 cm3 веома мало заступљена у возним парковима на посматраним територијама.
љ) Колико година возачког искуства имате?
Структура анкетираних возача, према возачком искуству, у свим наведеним
регионима је приближно усаглашена, тако да је најзаступљенија категорија возача са
возачким искуством од 11 до 25 година (Краљево 34%, Србија 32%, Европа 35%),
при чему најмање има неискусних возача (мање од 2 године искуства), и то у
Краљеву 18%, Србији 7% и Европи 7%. Највеће одступање односи се на категорију
возача са искуством од преко 25 година, тако да у Европи они чине 35% укупног
броја испитаника, а у Краљеву и Србији по 16% свих анкетираних возача
(Дијаграм 8.37).

Дијаграм бр. 8.37 – Возачко искуство возача у Краљеву, Србији и Европи
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м) Да ли сматрате да је вожња, под дејством лекова који на себи носе ознаку
"упозорење: може утицати на способност вожње" опасна?
Ставови анкетираних возача о утицају забрањених лекова у току управљања возилом,
су приближно идентични у Краљеву и у Србији, где највећи проценат анкетираних
сматра да ови лекови веома штетно утичу на способност возача да безбедно учествује у
саобраћају (Краљево 60%, Србија 57%). Само је 4% возача у Краљеву и 1% возача у
Србији мишљења да конзумирање лекова са наведеним карактеристикама уопште не
утиче на способности возача при управљању возилом (Табела 8.30).
Табела бр. 8.30 – Став возача у Краљеву и Србији о ризику вожње под дејством лекова, којима на
паковању пише да могу утицати на способност вожње

Веома
Доста
Пуно
Не уопште

Краљево
60%
27%
9%
4%

Србија
57%
33%
9%
1%

Скоро 4 од 5 возача аутомобила у земљама Европе схавтају опасност од конзумирања
лекова, који на паковању имају упозорење о могућности утицаја на возачку способност.
Међутим , приближно 15% возача има мишљење да поменути лекови неће значајно или
неће уопште утицати на њихову возачку способност. Возачи у Србији (57%), Израелу
(око 55%) и Мађарској (око 52%) су најопрезнији по овом питању и сматрају да је
управљање возилом при конзумирању лекова веома опасно, док у Италији (око 30%),
Холандији (око 25%) и Естонији (око 21%) најмањи проценат возача сматра овакву
праксу веома опасном.
н) У последњих годину дана, колико сте пута били проверавани због вожње
приликом конзумирања наркотика?
У погледу спровођења провере на присуство наркотика у организму, анкетирани возачи су
изјавили да је у последњих годину дана провера на присуство наркотика спровођена ретко,
тако да је у Краљеву 5% испитаника било проверавано, у Србји 4%, а у Европи само 1%.
8.3. ВОЗАЧИ МОТОЦИКЛА
8.3.1 Пол испитаника
Анкетом споведеном у Краљеву обухваћен је узорак од 50 испитаника, возача
мотоцикла, при чему су 42 испитаника мушког пола (84%), а 8 испитаника женског
пола (16%). Подаци прикупљени анкетним истраживањем за територију Србије и
територију Европе су углавном сагласни са резултатима из Краљева, тако да су, према
свим групама података, возачи мушког пола далеко заступљенији у односу на возаче
женског пола. Наиме, од 200 испитаника у Србији, 193 испитаника су била мушког
пола (96%), а 7 испитаника је било женског рода (4%), при чему, на нивоу Европе,
мушкарци чине 86% возача мотоцикала. Ова чињеница се може објаснити основним
разликама у карактеру између мушког и женског пола, јер мушкарци вожњу
мотоцикала доживљавају и као престиж, прилику за исказивање, а не само као средство
за превоз од извора до циља путовања (Табела 8.31).
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Табела бр. 8.31 – Структура возача мотоцикала у Краљеву, Србији и Европи, према полу

Мушки род
Женски род

Краљево
84%
16%

Србија
96%
4%

Европа
86%
14%

8.3.2 Године старости
Према резултатима анкетног истраживања за територију града Краљева, велику већину
возача мотоцикала чини млада популација, старосног доба 17-24 године (31%) и 25-34
године (33%), а што може бити последица управо жеље за исказивањем, привлачењем
пажње, учествовања у ''опасној'' вожњи, млађе популације возача мушког пола. У
поређењу резултата са истраживањима за територију Србије и Европе, уочено је
прилично добро слагање са стањем у Републици Србији, док према резултатима за
територију Европе мотоциклима учестало управљају и возачи старосног доба 35-44
године (24%) (Дијаграм 8.38).

Дијаграм бр. 7.38 – Старосна структура анкетираних возача мотоцикала у Краљеву, Србији и Европи

8.3.3 Занимање испитаника
На основу анализе резултата истраживања у Краљеву, посматрано према статусу
запослености, возачи мотоцикала су већином самозапослени (19%) и запослени
(51%), а што се може објаснити чињеницом да мотоцикл ипак представља луксуз,
тако да већина грађана који немају запослење нису у могућности да поседују
мотоцикл.
Подаци анкета спроведених у Србији и Европи су углавном сагласни са подацима
анкете спроведене у Краљеву, тако да у Србији 61% возача мотоцикала има
запослење, а у Европи тај проценат износи 67% (Дијаграм 8.39).
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Дијаграм бр. 8.39 – Структура возача мотоцикала у Краљеву, Србији и Европи, према статусу
запослености

8.3.4 Да ли имате аутомобил?
Возачи мотоцикала у Краљеву, према спроведеном истраживању, у већини случајева
поседују и аутомобил (67%), при чему за територију Србије тај проценат износи 57%.
Уколико лице поседује и аутомобил и мотоцикл, пожељно би било прво стећи искуство
управљања аутомобилом у саобраћају, јер се на тај начин стиче непосредан увид у
свакодневне саобраћајне ситуације, након чега би управљање мотоциклом, као једно од
најризичнијих начина учешћа у саобрaћају, било мање ризично (Табела 8.32).
Табела бр. 8.32 – Структура возача мотоцикала у Краљеву и Србији, према поседовању аутомобила

Да
Не

Краљево
67%
33%

Србија
57%
43%

8.3.5 Да ли имате мотоцикл?
Имајући у виду податке прикупљене анкетом, 89% возача мотоцикала поседује
сопствени мотоцикл, док тај проценат за територију Србије износи 93%. Овако велики
проценат мотоциклиста који поседују сопствени мотоцикл, може имати позитиван
ефекат у смислу навикавања на техничко-експлоатационе и вучно-динамичке
карактеристике сопственог возила, што омогућава безбеднију вожњу, због унапред
познатог понашања возила при одређеним маневрима (Табела 8.33).
Табела бр. 8.33 – Структура возача мотоцикала у Краљеву и Србији, према поседовању мотоцикла

Да
Не
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Краљево
89%
11%

Србија
93%
7%

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

8 – АНАЛИЗА СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
(ПРЕМА МЕТОДОЛОГИЈИ SARTRE 4)

8.3.6 Током протеклих 12 месеци, у просеку колико често сте путовали?
Највећи проценат анкетираних мотоциклиста (64%) у Краљеву, свакодневно учествује
у саобраћају као пешак, при чему као возачи мотоцикла свакодневно учествује у
саобраћају 49% испитаника. Значајно је истаћи да се возачи мотоцикала ретко одлучују
на вожњу бицикла, мање од једном месечно бицикл користи 61% мотоциклиста, док се
мотоциклисти често учествују у саобраћају као пешаци, и то њих 64% свакодневно.
Поред тога, возачи мотоцикала се ретко одлучују за коришћење возила јавног превоза,
52% њих користи јавни превоз мање од једном месечно, а могући разлог представља
навикнутост на комфор који пружа вожња мотоцикла, у погледу слободног избора
времена путовања и руте (Дијаграм 8.40).

Дијаграм бр. 8.40 – Структура учешћа испитаника у саобраћају у Краљеву, према начину учешћа

Дијаграм бр. 8.41 – Структура учешћа испитаника у саобраћају у Србији, према начину учешћа

На основу упоредне анализе података из анкете за територију Србије и Краљева, може
се закључити да постоје извесна одступања. Наиме, док се у Краљеву 64%
мотоциклиста одлучује да свакодневно пешачи, тај проценат у Републици Србији је
35%.
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Поред тога, за свакодневну употребу бицикла у Србији се одлучује 1% испитаника, док
се за тај вид превоза у Краљеву свакодневно опредељује 21% возача мотоцикала.
Разлике у употреби бицикла као превозног средства могу бити последица различитих
теренских карактеристика појединих територијалних јединица Републике Србије, као и
у дужини пута коју је потребно прећи (у мањим местима пешачењем/бициклом је
могуће доспети готово на било коју локацију на посматраној површини, док у већим
местима то није изводљиво, односно представља превелики напор) (Дијаграм 7.41).
Упоредном анализом података за територију Краљева и Србије, закључује се да је
учесталост путовања у функцији мотоциклиста у протеклих 12 месеци, приближно
уједначена за Краљево и Србију, тако да највећи број мотоциклиста свакодневно
управља мотоциклом (Краљево 49%, Србија 41%). Поред тога подаци су сагласни и за
учесталост вожње мотоцикла 1-3 пута недељно (Краљево 13%, Србија 11%), као и за
учесталост мање од једном месечно (Краљево 13%, Србија 11%).
Једина значајнија разлика односи се на учесталост коришћења мотоцикла 1-4 пута
недељно, тако да у Краљеву 26% испитаника управља мотоциклом 1-4 пута недељно, а
у Србији 40% испитаника (Дијаграм 8.42).

Дијаграм бр. 8.42 – Структура коришћења мотоцикла > 50cm3 у Краљеву и Европи, према учесталости

У земљама Европе готово свакодневно коришћење мотоцикла најчешће је заступљено у
Грчкој (преко 90%), Израелу (око 85%), Кипру (око 75%) и Ирској (70%), што наводи
на закључак да учесталост коришћења мотоцикала већа у јужним земљама него у
северним земљама. Најређа употреба мотоцикала у саобраћају карактерише следеће
земље: Холандију (око 12%), Пољску (око 13%) и Немачку (око 14%).
На основу упоредне анализе података, закључак је да се Србија према учесталости
коришћења мотоцикала, налази у нивоу европског просека.
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8.3.7 Колико сте забринути за свако од следећих питања?
Анализом ставова мотоциклиста на територији Краљева, у вези забринутости због
појединих појава у свакодневном животу, утврђено је да нема значајног одступања
ставова испитаника у односу на наведене проблеме, тако да преко 65% испитаника
сматра да су сви наведени проблеми доста, односно веома забрињавајући. Као
најизраженији проблем, мотоциклисти у Краљеву су издвојили незапосленост, тако да
је 69% анкетираних незапосленост окарактерисало као веома забрињавајућу околност у
свакодневном животу. Саобраћајне незгоде мотоциклисти су окарактерисали као
најмање забрињавајућу околност (33%), што указује на недостатак информисаности у
погледу чињенице да мотоциклисти припадају једној од најугроженијих категорија
учесника у саобраћају (Дијаграм 8.43).

Дијаграм бр. 8.43 – Структура ставова мотоциклиста у Краљеву, према забринутости за поједине
околности свакодневног живота

Дијаграм бр. 8.44 – Структура ставова мотоциклиста у Краљеву и Србији, према забринутости за
поједине околности свакодневног живота

На основу упоредне анализе података из истраживања спроведених у Краљеву и
Србији, уочава се да су испитаници у Краљеву генерално више забринути за наведене
појаве у свакодневном животу, јер је нпр. 58% испитаника у Краљеву веома забринуто
због саобраћајних незгода, док тај податак за Србију износи 27%. Поред тога, у погледу
здравствене заштите 57% испитаника у Краљеву је веома забринуто, при чему је у
Србији свега 17% веома забринуто због здравствене заштите (Дијаграм 8.44).
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8.3.8 У вези са саобраћајним незгодама, колико су путеви у србији
безбедни за путовање, по вашем мишљењу?
Према подацима за Краљево и Србију, мали проценат мотоциклиста (Краљево 6%,
Србија 5%) сматра да је путна мрежа изразито безбедна, при чему је већина испитаника
(Краљево 76%, Србија 52%) мишљења да путеви нису претерано или нису уопште
безбедни. Значајније одступање између ставова приметно је за категорију ''доста''
безбедних путева, тако да је само 18% мотоциклиста из Краљева на тај начин
окарактерисало стање путне мреже, док у Србији, 45% мотоциклиста сматра да су
путеви ''доста'' безбедни (Табела 8.34).
Табела бр. 8.34 – Структура ставова мотоциклиста из Краљева и Србије, у вези безбедности путева

Веома
Доста
Не претерано
Не уопште

Краљево
6%
18%
48%
28%

Србија
5%
45%
38%
13%

8.3.9 По вашем мишљењу, колико је влада забринута за безбедност
саобраћаја на путевима?
Ставови анкетираних мотоциклиста у Краљеву су сагласни ставовима мотоциклиста на
целој теритотији Републике Србије, по питању посвећености надлежних органа (владе)
безбедности саобраћаја, тако да у Краљеву нико не сматра (0%) да су држава и њени
органи веома забринути за стање безбедности саобраћаја, а за Србију тај податак
износи 7%. Преко 65% мотоциклиста је става да држава и њени органи нису посвећени
проблему безбедности саобраћаја (Краљево 82%, Србија 65%) (Табела 8.35).
Табела бр. 8.35 – Мишљење учесника о забринутости Владе за безбедност саобраћаја на путевима Краљево и Србија

Веома
Доста
Не претерано
Не уопште

Краљево
0%
17%
42%
40%

Србија
7%
29%
45%
20%

8.3.10 Да ли је безбедност саобраћаја на путевима боља него пре 10 година?
Ставови испитаних мотоциклиста у Краљеву и Србији, у погледу актуелног стања
безбедности саобраћаја, у односу на период од пре 10 година, показују извесна
одступања, тако да свега 33% испитаника у Краљеву сматра да је ниво безбедности
саобраћаја веома или доста унапређен, док је на територији Србије 51% мотоциклиста
на тај начин окарактерисало стање безбедности на путној мрежи.
Овако подељени ставови могу бити последица различитог обима спроведених
активности и уложених средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима,
по градовима, односно територијалним јединицама на простору Србије (Дијаграм 8.45).
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Дијаграм бр. 7.45 – Ставови испитаника у Краљеву и Србији о унапређењу нивоа безбедности
саобраћаја у периоду од претходних 10 година

8.3.11 Како бисте оценили корисност следећег?
Подаци из реализованог истраживања указују да мотоциклисти у Краљеву алкометар
("алко-блокаде") сматрају најефикаснијим системом у возилу (72%), за повећање
безбедности саобраћаја, чија је функција спречавање покретања аутомобила уколико се
код возача детектује недозвољени ниво алкохола. Најмање поверења мотоциклисти су
поклонили увођењу радара у возила, а што може бити последица недостатка
информација о функцијама поменутог система, које није толико једноставно
интуитивно закључити, као нпр. код алкометра или детектора за умор (Дијаграм 8.46).

Дијаграм бр. 8.46 – Ставови мотоциклиста у Краљеву о степену ефикасности савремених система у
возилима, за повећање нивоа безбедности саобраћаја

Испитаници у Србији (39%) сматрају да је у циљу повећања безбедности саобраћаја
веома корисно увести алкометар ("алко-блокаде"), што је случај и са испитаницима на
територији Краљева, при чему мотоциклисти из Краљева овај став масовније заступају
(72%). Значајна разлика је приметна и у погледу ставова мотоциклиста о увођењу
детектора за умор, где за територију Србије 25% мотоциклиста изразито подржава ову
идеју, за разлику Краљева, где 62% мотоциклиста сматра овај систем веома ефикасним.
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Генерално, ставови мотоциклиста у Краљеву, по питању ефикасности свих наведених
система, указују на израженију подршку савременим системима у возилима, у односу
на мотоциклисте из Србије (Табела 8.36 и Дијаграм 8.47).

Дијаграм бр. 8.47 – Ставови мотоциклиста у Србији о степену ефикасности савремених система у
возилима, за повећање нивоа безбедности саобраћаја
Табела бр. 8.36 – Ставови мотоциклиста у Краљеву и Србији о степену ефикасности савремених система
у возилима, за повећање нивоа безбедности саобраћаја

Радар
Црна кутија
Алкометар за спречавање покретања возила
Алкометар за већ кажњене возаче
Детектор за умор

Краљево
45%
47%
72%
72%
62%

Србија
25%
30%
39%
35%
25%

8.3.12 Како бисте оценили корисност следећег?
На основу анализе ставова мотоциклиста у Краљеву, о подизању нивоа безбедности
саобраћаја применом грађевинско-техничких мера, утврђено је да би најбоље и
најефективније мере у Краљеву биле повећање броја и дужине тротоара и увођење
камера за надзор проласка кроз црвени сигнални појам, и то према мишљењу по 62%
анкетираних.
Поред тога, испитаници изразито подржавају и увођење камера за контролу брзине у
одређеној тачки (58%), мере за смиривање саобраћаја (56%) и повећање дужине
бициклистичких стаза (55%).
Најмању подршку мотоциклисти су дали повећању броја '' зона 30'' (28%) и увођењу
камера за прекорачење брзине на потезу између две тачке (28%) (Табела 7.37 и
Дијаграм 7.48).
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Табела бр. 8.37 – Ставови мотоциклиста у Краљеву о степену ефикасности грађевинско-техничких мера,
на унапређење безбедности саобраћаја

Камере за надзор проласка кроз црвено
Камере за прекорачење брзине у некој
тачки
Камере за прекорачење брзине између
две тачке
Више мера за смиривање брзине
Више"30 km/h" зона у насељеним
местима
Више бициклистичких стаза
Више тротоара за пешаке
Више слободних паркинг места у
насељеним местима

Веома
62%

Доста
23%

Не претерано
13%

Не уопште
2%

58%

25%

12%

6%

28%

40%

23%

9%

56%

21%

15%

8%

28%

30%

21%

21%

55%
62%

23%
25%

17%
12%

6%
2%

40%

30%

19%

11%

Дијаграм бр. 8.48 – Ставови мотоциклиста у Краљеву о степену ефикасности грађевинско-техничких
мера, на унапређење безбедности саобраћаја

Дијаграм бр. 8.49 – Ставови мотоциклиста у Србији о степену ефикасности грађевинско-техничких
мера, на унапређење безбедности саобраћаја
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Испитаници у Србији највећу подршку дају повећању броја и дужине тротоара за
пешаке (36%), већем броју бициклистичких стаза (35%), увођењу камера за надзор
пролазака на црвени сигнални појам (32%), као и обезбеђивању већег броја паркинг
места у насељеним местима (32%). Увођење већег броја зона ''30 km/h'' најмање је
подржано од стране мотоциклиста из Краљева и из Србије, а разлог може бити отпор ка
одрицању од комфора брже вожње, без обзира што зоне ''30 km/h'' значајно доприносе
повећању нивоа безбедности саобраћаја. Посматрано у целини, мотоциклисти из
Србије су значајно умеренији у подршци примени грађевинско-техничких мера за
унапређење безбедности саобраћаја (Дијаграм 8.49).
8.3.13 Да ли се слажете са следећим изјавама?
Анкетирани мотоциклисти у Краљеву изразито подржавају пооштравање казне због
вожње у алкохолисаном стању (69%), као и казне за употребу мобилних телефона
током вожње (55%). Ово се може објаснити чињеницом да возаче мотоцикала, као
категорију рањивих учесника у саобраћају, често угрожавају возачи путничких
аутомобила, у тренуцима смањене пажње, односно при разговору мобилним телефоном
или при вожњи у алкохолисаном стању. Прекорачење ограничења брзине кретања,
представља прекршај за који најмање мотоциклиста предлаже строжије кажњавање
(37%), при чему овакав став може бити последица свести о честом прекорачивању
брзине од стране мотоциклиста (Дијаграм 8.50).

Дијаграм бр. 8.50 – Ставови мотоциклиста у Краљеву у вези подршке пооштравању казни за поједине
прекршаје

На основу упоредне анализе подака из спроведених истраживања, намеће се закључак
да су мотоциклисти у Краљеву спремнији да дају подршку пооштравању казни за све
видове прекршаја у саобраћају. Анкетирани мотоциклисти у Србији (39%) у
потпуности су сагласни да би казне због вожње у алкохолисаном стању требало
пооштрити, при чему већи проценат мотоциклиста у Краљеву (69%) апсолутно
подржава пооштрење казни за овај вид прекршаја. Значајно одступање у ставовима,
односи се на ставове у вези увођења тежих казни за коришћење мобилног телефона при
вожњи, где 55% мотоциклиста у Краљеву апсолутно подржава пооштравање казни, док
је са тиме сагласно само 28% испитаника у Србији (Дијаграм 8.51 и Дијаграм 8.52).
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Дијаграм бр. 8.51 – Ставови мотоциклиста у Србији у вези подршке пооштравању казни за поједине
прекршаје

Дијаграм бр. 8.52 – Ставови мотоциклиста у Краљеву и Србији у вези подршке пооштравању казни за
поједине прекршаје

8.3.14 Колико опасним сматрате следеће видове саобраћаја када се говори о
саобраћајним незгодама?
Анкета спроведена у Краљеву показала је да 50% испитаника вожњу мотоциклом
(>50 cm3) сматра изразито небезбедном и великим иницијатором саобраћајних незгода.
Поред тога, велики проценат анкетираних мотоциклиста сигуран је и да пешачење
(40%), односно вожња бицикла (39%), као начини учествовања у саобраћају, повећавају
ризик настанка саобраћајних незгода.
Најмањи проценат испитаника (2%) је у потпуности сигуран да вожња бицикла не
доприноси ризику настанка саобраћајне незгоде (Дијаграм 8.53).
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у потпуности се слазем

слажем се

50%

вожња мотоцикла > 50cm³
вожња аутомобилом
јавни превоз

ниједно

23%
8%

не слажем се

29%
54%

27%

бициклом

39%

пешице

40%

44%
39%
31%

15% 6%
17% 6%
21%
20% 2%
23%

6%

Дијаграм бр. 8.53 – Ставови мотоциклиста у Краљеву о ризику настанка саобраћајних незгода, према
виду превоза

Анкета спроведена у Србији, у поређењу са резултатима анкете мотоциклиста у
Краљеву, показује приметне разлике у ставовима ове две групе испитаника. Наиме,
мотоциклисти у Србији пешачење сматрају мање ризичним, тако да само 14% изразито
подржава став да пешачење доприноси већем ризику за настанак саобраћајне незгоде,
наспрам 40% возача у Краљеву. Слична ситуација је и са употребом бицикла, тако да је
19% мотоциклиста у Србији сигурно да је овај вид превоза ризичан, при чему проценат
њихових истомишљеника у Краљеву износи 39%. И једна и друга група испитаника
сматра вожњу мотоциклом (>50 cm3) изразито не безбедном и великим иницијатором
саобраћајних незгода (Србија 40%, Краљево 50%) (Дијаграм 8.54).

Дијаграм бр. 8.54 – Ставови мотоциклиста у Србији о ризику настанка саобраћајних незгода, према виду
превоза

8.3.15 Брачни статус
Након реализације анкетног истраживања, извршена је анализа структуре мотоциклиста
у Краљеву, Србији и Европи, према породичном стању. Утврђено је да у Краљеву
највећи проценат анкетираних (38%) живи у брачној заједници или живи самачки
живот (30%), а што представља приметно одступање у односу на структуру
анкетираних лица у Србији, где 28% анкетираних живи у брачној заједници, а 47%
живи самачки. Структура анкетираних у Европи је таква да највећи проценат
анкетираних живи у брачној заједници (40%) и самачки живот (35%), док је свега 7%
лица изјавило да су разведени или удовци/удовице.
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8.3.16 Да ли имате деце?
Према подацима прикупљеним анкетним истраживањем, извршена је расподела
мотоциклиста Краљева, Србије и Европе према потомству. Наиме, испитаници у Европи
и Краљеву су приближно равомерно распоређени према критеријуму потомства (Европа
50/50%, Краљево 45/55%), док мотоциклисти у Србији углавном немају децу (72%).
8.3.17 Ниво образовања?
На основу извршене анализе испитаника према нивоу образовања, утврђено је да
највећи проценат мотоциклиста у Краљеву, био са средњим образовањем (58%), при
чему је 34% анкетираних имало виши или високи ниво образовања. Структура
анкетираних лица у Србији показује скоро исту расподелу, тако да је 65% учесника
анкете имало средње образовање, а 33% високо или више образовање. Анализом
структуре испитаника у Европи утврђено је да се највећи број анкетираних лица са
високим или вишим образовањем налази у Израелу (53%) и Кипру (50%), док највећи
удео лица са основном школом био у Аустрији (43%) и Мађарској (39%). У земљама
Европе постоје велике разлике у вези образовања мотоциклиста. Мотоциклисти са
основним образовањем су најчешће у Аустрији, Мађарској, Немачкој и Шпанији. Даље
ниво образовања је чешће у вези у Израелу, Кипру и Холандији него у другим земљама.
8.3.18 Како би сте описали део у којем живите?
Највећи проценат мотоциклиста у Краљеву има пребивалиште у градским насељима
средње величине (38%), а што представља приметно одступање у односу на анкетиране
возаче у Србији (22%) и Европи (испод 20%). 23% мотоциклиста из Краљева живи у
граду, при чему 42% испитаника у Србији има пребивалиште у граду, док у Европи око
35% анкетираних лица живи у градовима.
Највећи број мотоциклиста који живе у руралном подручју се налази у Словенији (око
63%), затим Немачкој (око 41%) и Белгији (око 37%), при чему Србија припада групи
земаља са најмањим процентом мотоциклиста из руралне средине (Шведска око 1%,
Израел око 2%, Србија 9%)
8.3.19 Недељна примања
На основу анализе резултата реализованих истраживања, утврђена је структура
мотоциклиста у Краљеву и Србији, према висини недељних примања. Највећи проценат
анкетираних у Краљеву (35%), има примања нижа од 110 еура, док у Србији 17%
мотоциклиста припада тој категорији недељних примања. Највећа одступања односе се
на категорију примања између 110 и 240 еура, где 21% испитаника у Краљеву припада
тој категорији, наспрам 43% мотоциклиста у Србији.
а) Све укупно колико сте километара прешли возећи мотоцикл у протеклих 12
месеци?
Мотоциклисти у Краљеву, у највећем проценту (73%) годишње прелазе мање од пет
хиљада километара, од пет до десет хиљада километара годишње прелази 15% испитаника,
а нико од испитаника не прелази више од двадесет хиљада километара годишње.
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У Србији, мотоциклисти у просеку годишње прелазе већу километражу, тако да 52%
мотоциклиста прелази мање од пет хиљада километара, а 29% анкетираних лица годишње
прелази између пет и десет хиљада километара (Табела 8.38).
Табела бр. 8.38 – Пређена километража мотоциклиста у Краљеву и Србији, при вожњи мотоцикла, у
последњих 12 месеци

< 5000 km
5001-10000 km
10000-15000 km
15001-20000 km
> 20000

Краљево
73%
15%
10%
2%
0%

Србија
52%
29%
6%
6%
7%

б) Све укупно колико сте километара прешли аутомобилом у протеклих 12
месеци?
Подаци о просечној километражи при вожњи аутомобила, коју годишње пређу
мотоциклисти, указују на приближно једнаку употребу аутомобила од стране
мотоциклиста у Краљеву и Србији. Наиме, 55% испитаника у Краљеву аутомобилом
годишње прелази мање од пет хиљада километара, при чему за Србију тај проценат
износи 44%. Категорији пређене годишње километраже између пет и десет хиљада
километара, у Краљеву припада 9%, а у Србији 14% испитаника. Једина значајна
разлика односи се на проценат мотоциклиста који годишње аутомобилом прелази
преко тридесет хиљада километара, тако да 22% мотоциклиста у Србији припада овој
категорији, док тај податак за испитанике у Краљеву износи 14% (Табела 7.39).
Табела бр. 8.39 – Пређена километража мотоциклиста у Краљеву и Србији, при вожњи аутомобила, у
последњих 12 месеци

< 5000 km
5001-10000 km
10000-15000 km
15001-20000 km
20001-30000 km
>30000 km

Краљево
55%
9%
12%
5%
5%
14%

Србија
44%
14%
7%
7%
6%
22%

в) Генерално гледано, колико често други мотоциклисти прелазе преко дозвољене
брзине на следећим путевима?

Дијаграм бр. 8.55 – Ставови мотоциклиста у Краљеву о учесталости прекорачења ограничења брзине од
стране других мотоциклиста
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Испитаници у Краљеву сматрају да други мотоциклисти дозвољену брзину прекорачују
највише на аутопутевима (38%) и магистралним путевима (36%), при чему 20% сматра
да мотоциклисти увек прекорачују дозвољену брзину на локалним путевима, а 21% је
става да у насељеним местима увек долази до вожње брже од ограничења. 6%
испитаника сматра да мотоциклисти никада не прекорачују дозвољену брзину на
аутопутевима, док ниједан испитаник није изјавио да мотоциклисти никада не возе
брже од ограничења на магистралним путевима (Дијаграм 8.55).
Испитаници у Србији сматрају да други мотоциклисти дозвољену брзину увек или веома
често прекорачују на магистралним путевима (46%) и аутопутевима (45%), при чему
веома мали проценат испитаника има став да други мотоциклисти никада не прекорачују
ограничење брзине кретања, и то на аутопутевима и у насељеним местима по 3%, а на
магистралним путевима и локалним путевима 1% испитаника (Дијаграм 8.56).

Дијаграм бр. 8.56 – Ставови мотоциклиста у Србији о учесталости прекорачења ограничења брзине од
стране других мотоциклиста

г) Колико се слажете са следећим изјавама везаним за вожњу мотоцикла за 20
km/h преко дозвољене брзине у насељеној области?

Дијаграм бр. 8.57 – Став мотоциклиста у Краљеву о последицама прекорачења ограничења брзине за 20
km/h
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Возачи мотоцикла у Краљеву изразито подржавају став да вожња мотоцикла брзином
за 20 km/h већом од ограничења, значајно повећава ризик од учешћа у саобраћајној
незгоди (45%), при чему је 38% готово сигурно да би већина њихових пријатеља
мотоциклом управљала брзином за 20 km/h већом од дозвољене. 21% испитаника
уопште не подржава став да ће вожња мотоцикла брзином за 20 km/h већом од
ограничене, довести до заустављања и кажњавања од стране полиције (Дијаграм 8.57).
Возачи мотоцикла у Србији изразито подржавају став да ће вожња мотоцикла за
20 km/h брже од дозвољене брзине, веома утицати на повећање ризика од учешћа у
саобраћајној незгоди (30%), при чему је 22% испитаника готово сигурно да ће већина
њихових пријатеља возити брже од ограничене брзине за 20 km/h. У поређењу са
ставовима возача из Краљева, возачи из градова Србије имају умереније ставове, тако
да на свако постављено питање преко 60% испитаника одговара са ''средње'' и ''не
много'', док је преко 60% мотоциклиста из Краљева, на само једно питање са
одговорило ''средње'' и ''не много'' (Дијаграм 8.58).

Дијаграм бр. 8.58 – Став мотоциклиста у Србији о последицама прекорачења ограничења брзине за
20 km/h

д) Колико је вероватно да ћете возити мотоцикл 20 km/h преко дозвољене брзине у
насељенем месту, у наредних месец дана?

Дијаграм бр. 8.59 – Процена мотоциклиста у Краљеву и Србији о учесталости сопствене вожње
мотоцикла у насељеном месту, брзином за 20 km/h већом од ограничене, у наредних тридесет дана
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На основу анализе резултата анкетног истраживања, ставови мотоциклиста у Краљеву
и Србији о вероватноћи сопственог управљања мотоциклом, брзином за 20 km/h већом
од ограничене, може се закључити да су ставови ове две групе испитаника усаглашени.
Наиме, 19% мотоциклиста из Краљева изјаснило се да никада не би направило
наведени прекршај, при чему исти став заузима 18% мотоциклиста из Србије.
Занимљиво је да постоји категорија испитаника (Краљево 8%, Србија 4%) која је
изјавила да би увек прекорачила ограничење брзине у насељеном месту, за 20 km/h
(Дијаграм 7.59).
ђ) На обичном путовању, колико је вероватно да ћете, возећи мотоцикл,
бити заустављани због брзине?
На основу анализе анкетних резултата, уочава се да међу ставовима мотоциклиста у
Краљеву и Србији постоји одређено неслагање, тако да су испитаници у Краљеву
сигурнији да њихов прекршај неће бити санкционисан. Наиме, 25% мотоциклиста у
Краљеву сматра да никада неће бити заустављени због прекорачења брзине на
просечном путовању, док код мотоциклиста из Србије тај проценат износи 9%. Од
укупног броја испитаника у Краљеву, 25% је мишљења да ће понекад или често бити
заустављени због прекорачења брзине, при чему је исти одговор дало чак 55%
анкетираних мотоциклиста из Србије (Дијаграм 8.60).

Дијаграм бр. 8.60 – Став мотоциклиста у Краљеву и Србији о вероватноћи да ће бити заустављени због
прекорачења брзине

ж) Последња три месеца, да ли сте кажњени на било који начин, због прекорачене
брзине у вожњи мотоцикла?
Имајући у виду податке из спроведених истраживања, очигледно је да су одговори
мотоциклиста у Краљеву, Србији и Европи, међусобно у складу. Наиме, за све
територије, у последња три месеца, најмање 80% мотоциклиста није кажњавано због
прекорачења брзине (Краљево 80%, Србија 83%, Европа 82%). Поред тога, новчаном
казном санкционисано је 10% мотоциклиста у Краљеву, 12% у Србији и 13% у Европи,
док је највећи проценат мотоциклиста кажњен и новчано и на други начин у Краљеву
(10%) (Табела 8.40).
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Табела бр. 8.40 – Проценат кажњених мотоциклиста у Краљеву, Србији и Европи, због прекорачења
брзине у последња три месеца

Не
Да, само новчано
Да, новчано и на други начин

Краљево
80%
10%
10%

Србија
83%
12%
5%

Европа
82%
13%
5%

8.3.20 УПОТРЕБА КАЦИГЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
а). На обичном путовању мотоциклом, колико често носите кацигу?
Највећи проценат мотоциклиста у Краљеву, 65% и више, увек употребљава заштитну
кацигу, без обзира о којој се категорији пута ради (аутопут 78%, магистрални пут 79%,
локални пут 70%, насељена места 65%). Забрињавајући је податак који указује да
одређени проценат мотоциклиста никада не употребљава заштитну кацигу, што је
најчешћа пракса у насељеним местима (15%), при чему на магистралним путевима
заштитну кацигу никада не употребљава 6% мотоциклиста (Дијаграм 8.61).

Дијаграм бр. 8.61 – Проценат употребе заштитне кациге, од стране мотоциклиста у Краљеву, на
стандардном путовању

Дијаграм бр. 8.62 – Проценат употребе заштитне кациге, од стране мотоциклиста у Србији, на
стандардном путовању
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На основу упоредне анализе одговора испитаника у Краљеву и Србији, закључак је да
се мотоциклисти из Србије небезбедније понашају у вожњи. Наиме, 32% испитаника у
Србији увек користи заштитну кацигу у насељеним местима, при чему у Краљеву, 65%
мотоциклиста увек употребљава заштитну кацигу. Слична је ситуација и са локалним
путевима (Србија 37%, Краљево 70%), магистралним путевима (Србија 55%, Краљево
79%) и аутопутевима (Србија 61%, Краљево 78%), где се возачи у Краљеву понашају
безбедније (Дијаграм 8.61 и Дијаграм 8.62).
Упоредни табеларни приказ употребе заштитне кациге при просечном путовању на
одређеној категорији пута у Краљеву, Србији и Европи, приказује знатну разлику у
одговорима међу учесницима анкете. Наиме, поред поменутих разлика за територију
Краљева и територију Србије, одговори анкетираних мотоциклиста у Европи указују да
се ова група испитаника најбезбедније понаша у саобраћају. Наиме, у Европи заштитну
кацигу мотоциклисти стално употребљавају у високом проценту, без обзира на
категорију пута (аутопут 84%, магистрални пут 91%, локални пут 88%, насељено место
90%) (Табела 8.41).
Табела бр. 8.41 – Проценат употребе заштитне кациге, од стране мотоциклиста у Краљеву, Србији и
Европи, на стандардном путовању

Краљево
78%
79%
70%
65%

Аутопутеви
Магистрални путеви
Локални путеви
Насељена места

Србија
61%
55%
37%
32%

Европа
84%
91%
88%
90%

б) Док возите мотоцикл у обичној вожњи, колико често имате...?
На основу анализе резултата истраживања, закључено је да највећи проценат
мотоциклиста у Краљеву увек користи везану кацигу (62%), скроз затворену кацигу
(45%) и специјалну јакну за мотоциклисте (43%). С друге стране, опрему за заштиту
леђа никада не употребљава 42% мотоциклиста, а и полуотворена кацига никада не
представља део опреме код 33% анкетираних мотоциклиста. Веома мали проценат
испитаника увек вози сапутника на мотоциклу (4%), при чему 40% мотоциклиста
никада не дозвољава сапутнику да се превози без кациге (Табела 8.42).
Табела бр. 8.42 – Проценат употребе различитих врста заштитне опреме, од стране мотоциклиста у
Краљеву, на стандардном путовању
Веома
Никад
Ретко
Понекад
Често
Увек
често
Скроз затворена
22%
8%
10%
8%
8%
45%
кацига
Полуотворена кацига
33%
10%
15%
13%
2%
27%
Везана кацига
Специјална јакна за
мотоциклисте
Опрема за заштиту
леђа
Специјалне чизме

12%

6%

8%

10%

4%

62%

23%

9%

4%

15%

6%

43%

42%

15%

2%

12%

4%

25%

26%

9%

11%

17%

8%

28%

Сапутник на мотору

12%

23%

40%

10%

12%

4%

Сапутник без кациге

40%

15%

21%

8%

4%

13%
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Највећи проценат мотоциклиста из Србије, који увек употребљавају заштитну опрему,
при вожњи користи везану кацигу (35%) и скроз затворену кацигу (24%). 39%
испитаника у Србији никада не користи специјалне чизме, док 24% никада не користи
опрему за заштиту леђа. При упоредној анализи ставова возача у Србији и Краљеву,
закључак је да се мотоциклисти у Краљеву понашају безбедније, јер испитаници у
Краљеву у већем проценту увек употребљавају сваки од наведених система заштите
(Табела 8.43).
Табела бр. 8.43 – Проценат употребе различитих врста заштитне опреме, од стране мотоциклиста у
Србији, на стандардном путовању

Скроз затворена кацига
Полуотворена кацига
Везана кацига
Специјална јакна за
мотоциклисте
Опрема за заштиту леђа
Специјалне чизме
Сапутник на мотору
Сапутник без кациге

Никад
10%
26%
9%

Ретко
13%
21%
16%

Понекад
18%
18%
19%

Често
16%
14%
11%

Веома често
20%
10%
11%

Увек
24%
11%
35%

15%

16%

22%

18%

15%

14%

24%
39%
12%
24%

15%
13%
25%
33%

19%
17%
35%
19%

24%
18%
19%
19%

7%
8%
7%
2%

11%
6%
3%
3%

Упоредни приказ употребе заштитне опреме возача мотоцикала у Краљеву, Србији и
Европи, указује на веома заступљен пропуст мотоциклиста у Европи који се огледа у
томе што чак 79% мотоциклиста превози сапутника без заштитне кациге. У вези
употребе осталих система заштите, мотоциклисти у Европи углавном имају приближне
ставове мотоциклистима у Краљеву и Србији, значајније одступање огледа се у томе
што полуотворену кацигу користи 53% мотоциклиста у Европи, у односу на 33% у
Краљеву и 26% у Србији (Дијаграм 8.63).

Дијаграм бр. 8.63 – Проценат употребе различитих врста заштитне опреме, од стране мотоциклиста у
Краљеву, Србији и Европи, на стандардном путовању
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в) Колико се слажете са сваким од следећих исказа везаних за кациге?
Испитани учесници анкете у Краљеву, потпуно подржавају тврдњу да у већини
случајева кацига смањује тежину повреда (69%), и сагласни су са исказом да већина
њихових пријатеља користи кацигу током вожње (45%). С друге стране, мотоциклисти
имају погрешан став у вези ефикасности заштитне кациге, јер 36% сматра да кацига
има заштитну улогу чак и када није везана. 21% испитаника је изјавио да заштитну
кацигу употребљава само зато што је то прописано законом, што указује да ова група
испитаника нема развијену свест о значају употребе заштитне кациге и потреби за
безбедним учествовањем у саобраћају, већ се понаша у складу са прописима због
страха од казне (Табела 8.44 и Дијаграм 8.64).
Табела бр. 8.44 – Став мотоциклиста у Краљеву о појединим тврдњама у вези заштитних кацига

Ако возите пажљиво, кацига није потребна
У већини случајева кацига смањује тежину
повреда
Ако возите пажљиво, није неопходно
везивати кацигу
Волео бих да возим мотор без кациге
Већина пријатеља користи кацигу током
вожње
Чак и кад кацига није везана, има заштитну
улогу
Носите кацигу једино из разлога што је
законом преписана

Веома Средње
15%
21%

Не много
23%

Нимало
42%

69%

17%

10%

4%

13%

21%

19%

47%

21%

27%

12%

40%

45%

32%

19%

4%

36%

36%

17%

11%

21%

25%

17%

38%

Дијаграм бр. 8.64 – Став мотоциклиста у Краљеву о појединим тврдњама у вези заштитних кацига
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Анкетирани мотоциклисти у Србији изразито подржавају тврдњу да у већини случајева
кацига утиче на смањење тежине повреда (51%), при чему изјављују да већина њихових
пријатеља користи кацигу током вожње (29%). 27% мотоциклиста сматра да кацига
испуњава своју сврху чак и кад није везана, а 17% анкетираних би желело да
мотоциклом управља без употребе заштитне кациге (Дијаграм 8.65).

Дијаграм бр. 8.65 – Став мотоциклиста у Србији о појединим тврдњама у вези заштитних кацига

Упоредни приказ ставова возача мотоцикла у Краљеву, Србији и Европи, показује
знатну разлику у одговорима везаним за употребу заштитне кациге. Наиме,
мотоциклисти у Европи показују виши ниво свести о значају безбедног учешћа у
саобраћају, тако да само 11% испитаника у Европи сматра да кацига није потребна,
уколико се пажљиво управља мотоциклом, за разлику од Краљева и Европе, где ови
проценти износе 36% и 28%, респективно. Поред тога 16% испитаника у Европи се
изјаснило да би волело да мотоциклом управља без коришћења заштитне кациге, што је
знатно боља ситуација него у Краљеву (48%) и Србији (49%) (Дијаграм 8.66 ).

Дијаграм бр. 8.66 – Став мотоциклиста у Краљеву, Србији и Европи о појединим тврдњама у вези
заштитних кацига
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8.3.21 АЛКОХОЛ И ВОЖЊА
а) Колико се слажете са следећим изјавама у вези са алкохолом и вожњом
аутомобила?
Анкетирани мотоциклисти у Краљеву интензивно подржавају тврдњу да вожња у
алкохолисаном стању аутоматски повећава ризик од настанка саобраћајних незгода
(75%), при чему се уопште не слажу (70%) са тврдњом да је дозвољено конзумирати
алкохол уколико се вожњи приступа са посебном пажњом. 45% испитаника сматра да је
извесно да ће, уколико буду управљали возилом у алкохолисаном стању, бити кажњени
од стране полиције (Дијаграм 8.67).

Дијаграм бр. 8.67 – Ставови мотоциклиста у Краљеву по питању вожње у алкохолисаном стању

Дијаграм бр. 8.68 – Ставови мотоциклиста у Србији по питању вожње у алкохолисаном стању
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Резултати анкетног истраживања указују да се ставови мотоциклиста у Србији донекле
разликују у односу на испитанике из Краљева, при чему већи број мотоциклиста из
Краљева има исправне резоне по питању безбедног учешћа у саобраћају. Наиме, 56%
мотоциклиста у Србији (а 75% у Краљеву) изразито се слаже са тврдњом да конзумирање
алкохола и вожња аутоматски повећава ризик од настанка саобраћајних незгода, при
чему је 31% анкетираних у Србији (45% у Краљеву) готово сигуран да би били кажњени
од стране полиције уколико би возили у алкохолисаном стању (Дијаграм 7.68).
Према истраживањима спроведеним у Европским земљама, мотоциклисти Шведске (око
98%), Финске (око 97%) и Мађарске (око 95%) сматрају да никада не треба управљати
возилом у алкохолисаном стању, при чему мотоциклисти Италије, Кипра и Белгије
највише заступају погрешне ставове, по питању вожње у алкохолисаном стању. Овакви
резултати показују да Краљево (70%) и Србија (61%) још нису на нивоу поменутих
земаља, што се тиче свести о ризицима управљања возилом у алкохолисаном стању.
б)
Током претходног месеца, колико често сте возили мотоцикл након
конзумирања алкохола, чак и у малим количинама?
Према подацима из реализованих истраживања, учесталост управљања мотоциклом
након конзумирања алкохола је приближно усаглашена за територију Краљева и
Србије. Наиме, 76% мотоциклиста у Краљеву ниједном није управљало мотоциклом
под дејством алкохола у претходном месецу, при чему тај проценат за Србију износи
64%. Понекад или ретко су, под наведеним околностима, мотоциклисти учествовали у
саобраћају, и то у Краљеву 24% мотоциклиста, а у Србији 35% (Табела 8.45).
Табела бр. 8.45 – Проценат возача мотоцикла у Краљеву, који су управљали мотоциклом након
конзумирања алкохола, током претходног месеца

Никад
Ретко
Понекад
Често
Веома често
Увек

Краљево
76%
20%
4%
0%
0%
0%

Србија
64%
28%
7%
0%
2%
0%

У земљама Европе 13% мотоциклиста изјаснили су се да су управљали мотоциклом
након што су конзумирали алкохол (верују да су били изнад дозвољене границе
алкохола у датом тренутку) током претходног месеца. Проценат мотоциклиста који су
се изјаснили да су мотоциклом управљали, најмање једном у току прошлог месеца,
након што су попили чак и малу количину алкохола, је 23%. У Француској, у 2009, 35%
возача мопеда и 20% возача мотоцикала који су учествовали у незгодама са погинулим
лицима, имали су већу количину алкохола у организму од дозвољеног нивоа.
в) У претходне три године, колико сте пута били проверавани на ниво алкохола у
крви док сте возили мотоцикл?
Према подацима спроведених истраживања, највише возача није било
проверавано на присуство алкохола у организму у Краљеву (79%), при чему је
проценат возача у Србији, који није био подвргнут контроли, износи 68%, а у
Европи 62% (Дијаграм 8.69).
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Дијаграм бр. 8.69 – Проценат возача мотоцикла у Краљеву, Србији и Европи, који су проверавни на
ниво алкохола у крви, у претходне три године

г) Током протеклих 12 месеци, током вожње, колико често сте схватили да сте
заправо превише уморни да би сте возили?
Мотоциклисти у Краљеву и Србији, према подацима из анкета, понашају се приближно
исто у вези са управљањем мотоциклом, при појави умора. Наиме, 33% испитаника у
Краљеву је изавило да, при управљању мотоциклом, никада у претходних дванаест
месеци нису били превише уморни, а исти одговор је дало 43% анкетираних возача у
Србији. Занимљив је податак да је 1% мотоциклиста у Србији изјавио да је увек, у
претходних дванаест месеци, мотоциклом управљало при појави умора (Табела 7.46).
Табела бр. 8.46 – Став мотоциклиста у Краљеву и Србији, о учесталости сопственог управљања
мотоциклом, при појави умора, током претходних 12 месеци

Никад
Ретко
Понекад
Често
Веома често
Увек

Краљево
33%
27%
29%
6%
4%
0%

Србија
43%
38%
12%
5%
2%
1%

д) По вашем мишљењу, у поређењу са дневном вожњом, колико је опасно возити
мотоцикл ноћу?
Мотоциклисти у Краљеву (32%) вожњу у ноћним условима уопшта не сматрају
ризичном у односу на вожњу у дневним условима, док 6% испитаника сматра да ноћни
услови вожње доводе до честе појаве опасних ситуација. Анкетирани возачи у Србији
заузимају сличан став, тако да 41% сматра да при вожњи у ноћним условима нема
потребе за посебном опрезношћу, а 4% сматра да вожња у ноћним условима
видљивости захтева пажљивију вожњу (Табела 8.47).
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Табела бр. 8.47 – Став мотоциклиста у Краљеву и Србији о опасности вожње у ноћним условима

Краљево
Никаква
32%
Ретка
52%
Понекад
10%
Честа
6%

Србија
41%
41%
14%
4%

ђ) Да ли сте похађали напредне курсеве за мотоциклисте у последњих годину
дана?
Анкетирани мотоциклисти у Краљеву и Србији су у приближно једнаком проценту
похађали напредни курс за мотоциклисте у последњих годину дана (2-5%), при чему је
значајно већи проценат мотоциклиста у Европи похађао курс (23%) (Табела 8.48).
Табела бр. 8.48 – Проценат мотоциклиста у Краљеву, Србији и Европи, који су похађали напредне
курсеве за мотоциклисте

Да
Не

Краљево
2%
98%

Србија
5%
95%

Европа
23%
77%

ж) Док возите мотоцикл, колико је по вашем, мишљењу опасно...?
Анкетирани мотоциклисти у Краљеву, су мишљења да цик цак претицања у саобраћајним
гужвама (63%) и на аутопуту (65%), као и претицање возила са десне стране (58%),
представљају веома опасне маневре. Забрињавајући је податак да 13% мотоциклиста,
уопште не сматра опасним претицање на аутопуту између редова возила (Дијаграм 8.70).

Дијаграм бр.8.70 – Став мотоциклиста у Краљеву о повећању ризика од настанка саобраћајне незгоде,
као последица одређенх маневара

Испитани мотоциклисти у Србији као и у Краљеву (50%) сматрају да је претицање
возила са десне стране веома опасно, као и цик цак претицање на аутопуту (46%), при
чему 31% испитаника веома опасним сматра претицање на аутопуту између редова
возила. У поређењу са ставовима мотоциклиста из Краљева, ставови мотоциклиста из
Србије имају одређена одступања, јер сваки од наведених ризичних маневара, већи
проценат мотоциклиста из Краљева сматра веома опасним (Дијаграм 8.71).
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Дијаграм бр. 8.71 – Став мотоциклиста у Србији о повећању ризика од настанка саобраћајне незгоде, као
последица одређених маневара

Анкетирани мотоциклисти из Европе имају усаглашене ставове са испитаницима из
Србије, док се одређена одступања појављују при поређењу са ставовима мотоциклиста
из Краљева. Наиме, цик цак претицање између аутомобила на аутопуту, веома опасним
сматра 45% анкетираних лица у Европи, 46% у Србији, а у Краљеву тај проценат
износи 65%. Поред тога, претицање у цик цак између аутомобила када је гужва, веома
ризичним маневром сматра 41% испитаника у Европи, 39% у Србији и 63% у Краљеву.
з) Мотоцикл возим зато што...?
Према резултатима анкетног истраживања, мотоциклисти у Краљеву, Србији и Европи
имају слична размишљања по питању разлога поседовања и управљања мотоциклом.
Као најјачи аргумент којим образлажу вожњу мотоцикла, испитаници у Краљеву (94%),
Србији (93%) и Европи (92%) наводе задовољство које им пружа управљање
мотоциклом. Лакши проналазак паркинг места је још један од разлога за коришћење
мотоцикла, тако да је овај разлог издвојило 79% мотоциклиста у Краљеву, 72%
мотоциклиста у Србији и 82% у Европи. Као најмање важан разлог за поседовање
мотоцикла, испитаници су навели непоседовање аутомобила (Краљево 21%, Србија
38% и Европа 32%).
и) Мотоцикл који обично возим запремине је...?
На основу спроведеног истраживања, добијени су подаци о заступљености мотоцикала
у Краљеву и Србији, према радној запремини мотора. Резултати за Краљево и Србију су
сагласни, тако да 35% мотоцикала у Краљеву и 42% мотоцикала у Србији има радну
запремину мотора 501-750 cm3, при чему у возном парку Краљева и Србије најмање
има мотоцикала 251-500 cm3 (Краљево 1%, Србија 9%).
Постоје велика одступања у заступљености мотоцикала, према запремини мотора, у
земљама Европе. Мотори радне запремине мање од 125 cm3 углавном су у употреби у
Грчкој, Шпанији, Израелу и Француској.
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Од 126-250 cm3 су најзаступљенији у Израелу, Италији, Србији и Мађарској, при чему
су мотори запремине је типично за Израел, Аустрију и Чешку, а мотор од 501 - 750 cm3
би најпре требало очекивати у Естонији, Холандији и Шведској. Мотори радне
запремине од преко 751 cm3 су најзаступљенији у Финској, Шведској и Белгији. У
принципу, мотори мање запремине, до 250 cm3, су типични за Средоземље, док се у
северним земљама углавном употребљавају мотори запремине изнад 750 cm3.
ј) Коју врсту мотоцикла најчешће возите?
Према подацима добијеним анкетним истражевањем, у Краљеву и Србији, утврђена је
заступљеност мотоцикала у возном парку, према врсти. Најбројнији мотоцикли су
спортски модели, тако да их у Краљеву поседује 40% анкетираних, а у Србији чак 54%.
Најнепопуларније врсте мотоцикала су туристички (Краљево 12%, Србија 4%), ендуро
(Краљево 13%, Србија 6%) и чопери (Краљево 13%, Србија 5%).
Структура испитаника, према врсти мотоцикала, значајно варира у различитим
европским земљама. Наиме, скутери су најзаступљенији у Израелу, Грчкој, Италији и
Шпанији, док су спортски модели најпопуларнији у Србији, Чешкој, Шведској и
Естонији. Обични улични мотоцикли се најчешће користе у Пољској, Ирској и
Аустрији, а ендуро мотори су углавном присутни на Кипру, у Грчкој, Италији и
Словенији. Туристички мотоцикли су типични за Холандију, Француску, Израел и
Мађарску, док су чопери најчешће у употреби у Финској, Холандији и Шведској.
Генерално, у медитеранским земаљама заступљен је висок проценат возача скутера.
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9. ТЕРЕНСКА АНАЛИЗА СТАЊА САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У КРАЉЕВУ
Теренско истраживање стања саобраћајне инфрастуктуре представља најпотпунији
метод сагледавања стања и препознавања проблема саобраћајне инфраструктуре и
проблема функционисања саобраћајног система. Имајући у виду значај ове технологије
за унапређење безбедности саобраћаја, у свету су развијене различите методе теренских
истрађивања, као што су Road Safety Inspection, In-Depth Studies, и сл. којима се на
терену сагледава и анализира утицај саобраћајног система на безбедност саобраћаја.
У циљу препознавања реалних проблема у саобраћајном систему на територији
Краљева у периоду 04-05. фебруара извршено је теренско истраживање стања
саобраћајног система у Краљеву. У оквиру теренског истраживања посебно су
анализирани правци који одговарају улазно-излазним смеровима из централног дела
града Краљева, као и централна градска зона, са својим специфичностима.
9.1. ПУТНИ ПРАВАЦ КРУШЕВАЦ-КРАЉЕВО
Анализом саобраћајне инфраструктуре дуж путног правца Крушевац-Краљево, и
околних насеља уочен је велики број нерегуларних ситуација у саобраћају, као и више
опасних места и локација, на којима је изузетно велика угроженост учесника у
саобраћају. Као посебно опасна места се издвајају зоне основних школа и посебно
истурених одељења основних школа по селима, где је у току дана велика фреквенција
деце у саобраћају а без посебно раздвојених путева којима се деца крећу у односу на
остали саобраћај.
Највећи број школа на овом путном правцу нема уређене зоне школа, при чему се
школе најчешће налазе на неком од главних праваца, са највећим саобраћајним
оптерећењем у тој зони. Неретка је ситуација да се поједини делови школских садржаја
налазе са супротних страна улице, па су деца пешаци приморана на прелазак преко
коловоза како би задовољила своје основне потребе или учествовала у појединим
школским активностима.
Најбољи пример овакве појаве је у зони Основне школе Вук Караџић у Рибници, где
поред главног улаза у школско двориште и школу пролази Излетничка улица, са
знатним обимом саобраћаја. У близини ове школе на коловозу се налази избледелом
сигнализацијом обележена три принудна успоривача брзине, а дуж коловоза постоји са
једне стране коловоза изграђен тротоар. Специфичност ове школе је та да се школско
игралиште налази са супротне стране коловоза у односу на школску зграду, па су деца
принуђена да на путу од школе до школског игралишта прелазе преко коловоза.
На страни коловоза на којој се налази школско игралиште нема уређених тротоара, па
је отежано кретање деце у зони школског игралишта, а посебно имајући у виду да је
земљана банкина па је честа појава блата и бара које онемогућавају кретање деце у зони
школског игралишта ван коловоза.
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Слика бр. 8.1

Слика бр. 8.2

Школско двориште је ограђено и у висини објекта школе (зоне колског улаза у
двориште) постоји додатна ограда, која би требало да физички одваја тротоар од
коловоза и на тај начин штити децу пешаке од саобраћаја, а са друге стране
онемогућава ступање деце на коловоз. Наведена заштитна ограда је изведена на такав
начин да физички не спречава у потпуности излазак деце на коловоз, па би је требало
прилагодити својој намени.
С друге стране ограда на школском игралишту је делимично уништена и делимично
недостаје, тако да је омогућено излажење деце пешака на коловоз на више различитих
места кроз ограду.

Слика бр. 8.3

Слика бр. 8.4

Анализом стања у овој зони је уочен је већи број паркираних возила на тротоару, којим
деца долазе и одлазе из школе, чиме је онемогућено безбедно кретање деце тротоаром и
деца су принуђена да за кретање користе коловоз. Такође, уочено је да у зонама
раскрсница у продужетку наведеног тротоара нема обележених пешачких прелаза,
којима би деца ученици безбедно прешли преко коловоза.
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Слика бр. 8.5

Слика бр. 8.6

Улаз у школско двориште је интегрисан као јединствен како за децу пешаке тако и за
возила која улазе у школско двориште, којима родитељи децу доводе и одводе из
школе, као и возила особља школе и других појединаца који слободно могу ући у
двориште школе. На овај начин је стање безбедности деце пешака у зони уласка у
школско двориште у великој мери угрожена јер су деца приморана на конфликте са
возилима на овом месту. Такође, је у висини колског улаза у школско двориште (места
на коме деца улазе такође у школско двориште) обележен пешачки прелаз, преко
коловоза Излетничке улице, тако да се возила која улазе у школско двориште морају
кретати преко пешачког прелаза и на тај начин додатно угрожавати децу пешаке.
Појава скретања возила у школско двориште преко обележеног пешачког прелаза
додатно онемогућава остале возаче да уоче децу пешаке која се правилно крећу преко
обележеног пешачког прелаза и на тај начин додатно угрожава безбедност деце пешака.

Слика бр. 8.7

Слика бр. 8.8

Не постојање уређеног аутобуског стајалишта у једном смеру за аутобусе којима се
деца довозе у школу, и не постојање тротоара од постојећег аутобуског стајалишта (за
други смер) до обележеног пешачког прелаза такође додатно угрожава ученике ове
школе и приморава их да се крећу коловозом. Постојање објекта са храном на
супротној страни улице, додатно прузрокује кретања деце преко коловоза, што у
великој мери смањује њихову безбедност и повећава број конфликата, па самим тим и
могућност настанка незгода са децом. Такође и просторна помереност објекта у односу
на обележени пешачки прелаз и улаз у школско двориште индукује кретања деце преко
коловоза а ван обележеног пешачког прелаза, што додатно повећава угроженост деце у
тој зони.
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Остале околне улице око школског дворишта су релативно мале ширине и без
изграђених тротоара, а са високим оградама околних дворишта, тако да нису безбедне
за кретање деце.
Саобраћајна сигнализација у зони школе је дотрајала и није у потпуности у складу са
правилником о саобраћајној сигнализацији, па је нопходно проверити и обновити
саобраћајни сигнализацију и поставити адекватне знакове за почетак и завршетак зоне
школе.
Улице кроз насеље Рибница су недовољне ширине за безбедно кретање возила у два
смера, при чему нема изграђених тротоара намењених за кретање пешака, па је
безбедност пешака дуж мреже саобраћајница у насељу веома угрожена. Такође,
постојање већег броја контејнера на банкинама и у висини ивица коловоза, додатно
смањује профил улица и приморава пешаке да се крећу коловозом и на тај начин
додатно стварају опасност у саобраћају.
Зоне раскрсница у насељима су делимично неадекватно сигналисане, а постојећа
саобраћајна сигнализација је у релативно лошем стању, па је треба обновити и
ускладити са правилником.
Главна саобраћајница која излази из насеља и укршта се са магистралним путем М-5 не
омогућава лева скретања ка централном делу града, што има за последицу велики број
прекршаја у којима возачи и поред забране врше скретања у лево, ка центру града, као
и скретања из смера Крушевца ка насељу. Непосредно након наведене раскрснице у
смеру ка центру града се налази блага кривина у чијој се унутрашњој страни налази
велики број објекта који додатно умањују прегледност, па ова непрописна скретања
чине додатно опасним.

Слика бр. 8.9

Слика бр. 8.10

Додатни проблем безбедности саобраћаја на овој раскрсници је и постојање великог
броја објеката у зони раскрснице који ометају прегледност и индукују велики број
кретања ка тим објектима, како пешачких тако и возила.
Последица великог привлачења корисника је и потреба за већим бројем паркинг места
од расположивих, а што додатно индукује непрописно паркирање и заузимање дела
коловоза непрописно паркираним возилима, што додатно угрожава безбедност
саобраћаја на овој локацији.
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Слика бр. 8.11

Слика бр. 8.12

Такође, ови објекти индукују и већи број кретања пешака преко коловоза, која се
најчешће реализују ван обележених пешачких прелаза и то у темену непрегледне
кривине, што чини ову раскрсницу изузетно небезбедном.
Недалеко од ове раскрснице гледано у смеру ка Крушевцу се налази новоизграђена
хала спортова, која се такође на магистрални пут М-5 прикључује једним коловозом,
који не омогућава сва скретања, па индукује додатна кружења возила или не
поштовање прописа.

Слика бр. 8.13

Имајући у виду да се ове раскрснице налазе на блиском растојању и да се на
магистралном путу не поштује ограничење брзине то је појава непрописних левих
скретања изузетно опасна, јер угрожава све учеснике у саобраћају. Такође, појава
пешака у непрегледној кривини на магистралном путу је изузетно опасна јер возачи
немају упозорење да нилазе на део пута са повећаним присуством пешака.
На наведеним раскрсницама недостаје саобраћајна сигнализација за забрану скретања
возила у лево, а на тротоару се налазе остаци претходно постављеног стуба
саобраћајног знака.
У зони моста преко Рибнице постоји већи број прикључака на магистрални пут М-5,
који су најчешће без саобраћајне сигнализације којом се регулише првенство пролаза,
тако да представљају опасна места, јер могу довести возача у заблуду о првенству
пролаза.
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Велики број ових прикључака је по различитим углом у односу на осу коловоза
магистралног пута, као и у односу на вертикалну осу тако да су укључења изузетно
опасна, јер нема довољне прегледности да се међусобно уоче возачи који се крећу
магистралним путем и они који се укључују.

Слика бр. 8.14

Слика бр. 8.15

Преко моста на Рибници постоје заштитна ограда моста и еластична одбојна ограда,
које су на блиском међусобном растојању, тако да онемогућавају мимоилажење два
пешака или двоје бициклиста на стази преко моста. На пешачкој стази преко моста се
такође налазе и стубови јавне расвете који додатно отежавају кретање стазом. Имајући
у виду наведене разлоге честа је појава кретања бициклиста и пешака по коловозу на
овом делу магистралног пута.
Надаље је извршена анализа једне основне школе чија је зона уређена према
одговарајућем пројекту ''зоне школа'', где је постављена одговарајућа саобраћајна
сигнализација и принудни успоривачи брзине на регионалном путу Р-225, за Гоч, у
висини основне школе Вук Караџић у Берановцу. Иако је зона постављеном
саобраћајном сигнализацијом обележена као зона школе и даље нису испуњени сви
услови да је безбедност деце у саобраћају подигнута на задовољавајући ниво. Наиме,
поред коловоза нема изграђених тротоара намењених за кретање деце ка школи и од
школе, обележени пешачки прелази неретко воде децу у простор који није погодан за
њихово кретање, тако да се деца и остали пешаци најчешће крећу коловозом. Банкине
поред коловоза, осим што немају довољну ширину, нису изграђене од чврстог
материјала, па су често непогодне за кретање, јер су прекривене блатом и водом.

Слика бр. 8.16
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Школско двориште је делом ограђено, а део те ограде недостаје па није у потпуности
организовано и уређено кретање деце из школског дворишта. Такође, са супротне
стране коловоза се налази продајни објекат где деца често купују, па постоји велики
број прелазака деце преко коловоза, што их додатно чини небезбедним.

Слика бр. 8.18

Слика бр. 8.19

Већи број родитеља довози децу у школи приватним возилима и сачекује децу из
школе, што има за последицу појаву већег броја возила у зони школе, као и непрописно
заустављање и паркирање возила. Наиме, у зони школе нема уређеног паркинг
простора, а возачи често користе површине око школског дворишта за заустављање и
паркирање возила, као и зону раскрснице у висини улаза у школско двориште, што све
заједно доприноси смањењу безбедности деце ученика ове школе. Због предиспозиција
деце (превасходно висине) ова заустављена и паркирана возила онемогућавају
благовремено уочавање деце и тиме повећавају могућност њиховог повређивања.
Ученици ове основне школе имају организован превоз из појединих делова Краљева, па
је у зони школе присутан и јавни превоз путника, који се обавља аутобусима, који као
станицу користе простор око школског дворишта и то онај исти простор на коме је
присутно неуређено паркирање приватних возила, као и излаз деце из школског
дворишта. На овај начин је изузетно угрожена безбедност деце, јер на путу од школског
дворишта до возила јавног превоза пролазе између заустављених и паркираних возила,
која се неретко и крећу како би омогућила улазак аутобуса на овај простор, што све
заједно чини стање безбедности деце у саобраћају изузетно опасним.
У висини уласка у школско двориште се налази раскрсница на којој нема саобраћајне
сигнализације, а на коловозу нема обележених пешачких прелаза, тако да ова
раскрсница представља изузетно опасно место, јер се укрштају различити саобраћајни
токови на простору који није јасно дефинисан и уређен. У појасу поред школског
дворишта постоји неуређен простор којим се могу кретати и возила и пешаци, што би
могло бити физичким препрекама онемогућено а на тај начин обезбеђено безбедно
кретање пешака у зони школе.
Основна школа у селу Врба се налази на магистралном путу М-5 у близини неправилне
четворкраке раскрснице, у чијој се непосредниј близини налази и железничка пруга и
путно-пружни прелаз. У раскрсници постоји објекат који умањује прегледност а
посебно имајући у виду да се раскрсница налзи у благој кривини, а објекат са
унутрашње стране кривине.
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Слика бр. 8.20

Слика бр. 8.21

У зони школе постоји већи број објеката који умањују прегледност, посебно са места на
коме су пешаци доведени постављеним запрекама (''лавиринт'') преко пруге, са ког би
ученици трабало да прелазе преко магистралног пута, а на ком месту нема обележеног
пешачког прелаза. Такође, непосредна близина путно-пружног прелаза раскрсници
додатно усложњава саобраћајну ситуацију, као и постојање неуређеног простора који
возачи користе за заустављање и паркирање возила, што све заједно чини ову
раскрсницу изузетно небезбедном.
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Слика бр. 8.22

Слика бр. 8.23

Слика бр. 8.24

Слика бр. 8.25
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На раскрсници два државна пута М-5 и пута за Крагујевац у селу Ратина, налази се
основна школа Доситеј Обрадовић, при чему је пут ка Крагујевцу изузетно оптерећен
тешким теретним возилима, а оба правца са јаким токовима саобраћаја.
Зона школе је уређена према елаборату ''зона школе'', али постоје проблеми везани за
каналисање токова пешака. Наиме, ограда школског дворишта је делом урушена и
недостаје, па није обезбеђено каналисање токова пешака и они се појављују на више
различитих места.

Слика бр. 8.26

Излаз из школског дворишта на магистрални пут М-5 је у правцу обележеног пешачког
прелаза, па деца директно из школског дворишта прелазе коловоз, без обавезе да се
усмере и провере да ли је безбедно да започну прелазак преко коловоза. У близини
изласка из школског дворишта се налази и неуређено аутобуско стајалипте.

Слика бр. 8.27 Слика бр. 8.28

И у овој зони школе велики број продајних објеката, веће атракције за децу се налази са
супротне стране коловоза, што индукују велики број кретања деце преко коловоза. У
висини обележеног пешачког прелаза на излазу из школског дворишта ка Крагујевцу се
налази већа неуређена површина коју возачи користе за заустављање и паркирање
возила чиме угрожавају безбедност деце. Такође дуж тротоара на правцу ка Крагујевцу
је изражена појава непрописно паркираних возла, која ометају кретање пешака, и у
појединим случајевима их заклањају како би били благовремено уочени од стране
осталих учесника у саобраћају.
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Слика бр. 8.29

Слика бр. 8.30

Као посебно саобраћајно незбезбедан део се издвојио део насеља Конвалук у коме је
смештен робно-транспортни центар (царинско складиште) које свакодневно привлачи
велики број корисника, како обичних моторизованих учесника саобраћаја тако и
тешких теретних возила. Део инфраструктуре који повезује наведени центар и
магистрални пут, је недовољне ширине профила за безбедно мимоилажење два теретна
возила, при чему постоје такви радијуси кривина који захтевају заузимање целе ширине
коловоза приликом проласка теретних возила.
Поред коловоза нема изграђених и уређених тротоара намењених кретању пешака, нити
има квалитетно постављене саобраћајне сигнализације. Такође је на овом потезу
изражено заустављање и паркирање возила на коловозу или делимично на коловозу,
што додатно сужава расположиви профил пута и на тај начин кретање овим делом чини
још небезбеднијим.

Слика бр. 8.31

Слика бр. 8.32

9.2. ПУТНИ ПРАВАЦ КРАГУЈЕВАЦ-КРАЉЕВО
Анализом стања саобраћајне инфраструктуре дуж правца од Краљева ка Крагујевцу
уочено је да се непосредно пре раскрснице на којој се скреће за Крагујевац налази
оштра кривина, која је на завршетку дугачког правца, тако да возачи неблаговремено
уочавају ову кривину, па настаје велики број конфиката. Раскрсница на којој се скреће
лево за Крагујевац није прописно осветљена и обележена па је чест случај касног
уочавања раскрснице, што такође чини небезбедним кретање овим делом пута.
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Слика бр. 8.33

Слика бр. 8.34

Раскрсница регионалног пута за Крагујевац и скретање за место Сирча представља
једну од најнебезбеднијих локација на овом делу саобраћајне инфраструктуре, јер се на
том месту под изузетно оштрим углом одваја пут ка месту Сирча. Раскрсница се налази
у прелазници између две дугачке кривине, при чему је на том месту коловоз са
израженим подужним падом, тако да је прегледност на овој раскрсници изузетно мала.
Осим раскрснице и крака ка Сирчи у самој раскрсници се налази још један ''легалан''
прикључак са земљаног пута, као и већи број прикључака у непосредној близини ове
раскрснице.

Слика бр. 8.35

Слика бр. 8.36

На овом путном правцу је изражен изузетно велики број изведених прикључака на
државне и друге путеве на којима нема саобраћајне сигнализације или је прикључак
целим фронтом појединих објеката, тако да индукује веома велики број потенцијалних
конфликата.
У насељу Шумарице је изражено непостојање тротоара па су пешаци принуђени на
кретање коловозом, при чему нема јавне расвете на свим деловима пута, па је овакво
кретање пешака изразито небезбедно.
На овом правцу је као и на већем делу мреже саобраћајница ван централног дела
Краљева изражен недостатак саобраћајне сигнализације и опреме, као и постојање
саобраћајне сигнализације која није у складу са правилником о саобраћајној
сигнализацији.
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На делу државног пута Витановац - Чукојевац - Угљарево честа је појава необележених
и необезбеђених аутобуских стајалишта на коловозу који могу проузроковати настанак
опасних ситуација, јер није осталим учесницима у саобраћају благовремено најављено
постојање таквих стајалишта, као и појава већег броја људи у близини коловоза.
Аутобуска стајалишта су често необележена, необезбеђена и формирана у зонама
раскрсница (на пример стајалиште ''Марића брдо''), што таква стајалишта чине изузетно
небезбедним и опасним за све учеснике у саобраћају.

Слика бр. 8.37

На делу пута на уласку у Чукојевац из правца Витановца, после дужег правца, пут се
пружа у више наизменичних кривина, при чему возачи нису упозорени на промену
правца пружања коловоза, нити су на адекватан начин обележене кривине. У ноћним
условима вожње ова деоница пута представља изузетно опасан потез јер возачи немају
могућности да сагледају пружање пута, а на том месту брзина није ограничена у складу
са граничном брзином за пролазак кроз кривину, па вожња дозвољеном брзином
(општим ограничењем) доводи до стварања опасних ситуација.
Основна школа у Витановцу нема обележену зону школе, саобраћајна сигнализација
која се налази у близини школе је дотрајала и није у складу са правилником у
потпуности. Поред коловоза нема изграђених тротоара са обе стране улице, а само у
зони непосредно око школе постоји тротоар са једне стране коловоза. У наставку, даље
од школе, се наведени тротоар укида и надаље су деца и пешаци приморани да се крећу
коловозом јер је банкина неуређена и није погодна за кретање у свим временским
условима. У близини школе се на коловозу налази бетонски принудни успоривач, који
није адекватно обележен нити је постављена вертикална сигнализација.

Слика бр. 8.38
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На делу изграђеног тротоара је присутно непрописно заустављање и паркирање возла,
тако да је и на овом делу тротоара који је изграђен онемогућено безбедно кретање
пешака, већ су приморани на силазак на коловоз.
Постојање необезбеђених путно-пружних прелаза у овом делу Крааљева је честа појава,
при чему често на оваквим путно-пружним прелазима недостају и саобраћајни знакови,
а прелази су са израженим подужним нагибима, тако да није обезбеђен троугао
прегледности, нити је омогућено благовремено уочавање наиласка на пругу. На овај
начин није омогућено ни уочавање евентуалног наиласка воза пругом, па је постојање
оваквих прелаза изузетно небезбедно.
Анализом изгледа и стања саобраћајне опреме и сигнализације на путном правцу
Крагујевац-Краљево уочено је да недостаје сигнализација којом би био назначен улазак
у град Краљево, као и промена амбијента, како би возачи имали утисак да су ушли на
територију града Краљева.

9.3. ПУТНИ ПРАВАЦ ЧАЧАК-КРАЉЕВО (СТАРИ ПУТ)
Анализом стања саобраћајне инфраструктуре на путном правцу Чачак-Краљево је
утврђено да раскрсница за скретање на стари пут за Чачак, иако недавно
реконструисана не испуњава све аспекте безбедности.
Реконструкцијом постојеће раскрснице су остале саобраћајне површине које су некада
биле део коловоза, а на којима се налазе приступи различитим објектима, па нема јасно
дефинисаног простора који одваја претходно постојећи пут од реконструисаног.
Такође, је у зони раскрснице омогућено преко наведеног простора директно
укључивање у просторе околних објекта, што чини ову раскрсницу додатно
небезбедном.

Слика бр. 8.40

Слика бр. 8.41

Постојање дела старог коловоза проузрокује кретање пешака тим делом, а затим
прелажење преко коловоза мимо постојећих обележених пешачких прелаза, што са
аспекта безбедности пешака представља небезбедну локацију.
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Слика бр. 8.42

Слика бр. 8.43

Постојање раскрснице непосредно након завршетка крака раскрснице која води у смеру
ка Чачку, додатно чини небезбедним ову локацију, јер у завршетку једне раскрснице,
без било какве најаве се наилази на следећу раскрсницу, која се готово наставља на
претходну. Имајући у виду овако сложену ситуацију, неопходно би било на адекватан
начин обележити и сигнализирати постојање наредне раскрснице у наставку претходне.

Слика бр. 8.44

Слика бр. 8.45

Дуж посматраног пута у делу кроз села постоје изграђене стазе за пешаке које су
једним делом физички одвојене од коловоза. На овом путном правцу се налази велики
број прикључака, као и фронтова објеката који се на више места укључују на пут, при
чему највећи број ових прикључака није адекватно и прописно обележен саобраћајном
сигнализацијом.

Слика бр. 8.46
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Скретање за село Дракчићи представља изузетно опасно место, јер се након правца у
темену леве кривине са унутрашње стране одваја скретање за село Дракчићи, а на месту
где се са обе стране коловоза, на проширењима налазе аутобуска стајалишта. Након
скретања за село Дракчиће коловоз се налази у подужном паду и у још оштријој
кривини, а затим се мења подужни нагиб коловоза, тако да постоји део коловоза који се
не може видети приликом укључивања на коловоз из Дракчића. Са унутрашње стране
кривине се налази бетонска ограда, која додатно умањује прегледност на овом месту,
тако да укључивање на коловоз из Дракчића чини изузетно небезбедним и опасним.
Такође, скретање ка Дракчићима из смера Краљева је веома небезбедно јер возач нема
могућност да сагледа цео пут којим се крећу возила из супротног смера, а посебно
имајући у виду да постоји део који се не може видети, па самим тим постоји могућност
настанка незгоде.

Слика бр. 8.47

Слика бр. 8.48

Аутобуска стајалишта која се налазе са обе стране државног пута нису адекватно
обележена нити уређена, тако да се не може поуздано утврдити позиција стајалишта.
На месту на коме пешаци морају прећи коловоз како би доспели до пута ка селу, а од
аутобуског стајалишта нема обележених пешачких прелаза нити је уређен начин
преласка пешака преко коловоза.

Слика бр. 8.49 Слика бр. 8.50

Непосредно испред наведене раскрснице нема саобраћајне сигнализације која најављује
наилазак на раскрсницу, тако да постоји велика опасност од сустизања возила која
покушавају да изврше скретање, посебно из смера ка Краљеву одакле није могуће
уочити постојање раскрснице на овом месту.
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Раскрсница пута Краљево-Чачак и скретања за Каону такође представља изузетно
опасно место, јер се након две узастопне кривине у темену кривине налази скретање за
Каону. На овом месту пут Краљево-Чачак се налази у подужном успону што додатно
умањује прегледност на овом месту и самим тим повећава опасност од настанка
саобраћајних незгода.

Слика бр. 8.51

Слика бр. 8.52

Основна школа Браћа Вилотијевић у Дракчићима се налази на државном путу КраљевоЧачак где постоји изграђен тротоар у висини објекта школе, али који није у потпуности
повезан са постојећим аутобуским стајалиштима и не омогућава свој деци да до школе
дођу крећући се тротоаром. Постојање раскрснице и дела коловоза са заштитном
оградом онемогућава кретање деце пешака од аутобуског стајалишта до школе, већ су
приморани да то кретање врше коловозом.

Слика бр. 8.53

Слика бр. 8.54

9.4. ПУТНИ ПРАВАЦ РАШКА-КРАЉЕВО
Анализом стања саобраћајне инфраструктуре на путном правцу Рашка-Краљево је
уочено постојање већег броја прикључака на магистрални пут М-22, при чему ови
прикључци нису обележени саобраћајном сигнализацијом, а веома често су тешко
уочљиви за возаче које се крећу магистралним путем. Једно од карактеристичних
укрштања овог типа је скретање за Савићевиће, где постоји подвожњак испод пруге,
којим се крећу возила како би могла да се укључе и искључе са магистралног пута.
Наведено искључење се налази у темену благе кривине тако да је додатно онемогућено
благовремено уочавање ове раскрснице.
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Слика бр. 8.55

Слика бр. 8.56

Како је овај подвожњак једина веза места Савићевићи са магистралним путем то су и
пешаци принуђени да за кретање користе исти подвожњак, при чему на подвожњаку
нема изграђених тротоара и пешачких стаза, па се пешаци морају кретати коловозом.
На магистралном путу непосредно након раскрснице са овим подвожњаком се налази
необележено аутобуско стајалиште, које додатно индукује пешачке токове кроз
подвожњак и у висини раскрснице.
Основна школа Ђура Јакшић у Конареву се налази поред магистралног пута М-22 и
физички је одвојена од коловоза заштитном оградом у висини ивице коловоза и
оградом школског дворишта. Излаз из школског дворишта се налази у правцу отвора на
заштитној огради тако да је омогућено директно ступање пешака на коловоз
магистралног пута М-22. Улаз у школско двориште је организован на такав начин да
служи истовремено и за улазак возила и пешака, чиме је додатно повећана опасност од
настанка незгода.

Слика бр. 8.57

Слика бр. 8.58

Заштитна ограда, као и делом ограда школског дворишта недостаје, па је омогућено
неканалисано и неуређено ступање деце пешака на коловоз. У висини темена
раскрснице недостаје део заштитне ограде па већи број деце користи тај пролаз као
најкраћу путању и тиме прелази коловоз ван обележеног пешачког прелаза. Обележени
пешачки прелаз на бочном краку раскрснице се налази у најширем делу раскрснице,
тако да пешаци приликом преласка коловоза морају прећи дугачак део пута по
коловозу, а постоји могућност вођења пешака на место где би боравак пешака на
коловозу био знатно краћи.
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Слика бр. 8.59

Слика бр. 8.60

Са места ступања пешака на коловозу, у висини обележеног пешачког прелаза, преко
коловоза магистралног пута М-22 није омогућена довољна прегледност. Постојање
објеката у висини улаза у школско двориште, као и висока ограда и саобраћајни
знакови онемогућавају пешацима, поготово деци (нижи раст) да уоче да ли могу на
безбедан начин да пређу преко коловоза, и приморава их да ступе на коловоз како би
имали могућност да виде да ли наилазе возила.

Слика бр. 8.61

Слика бр. 8.62

У висини раскрснице, непосредно након школског дворишта, се налази необележено
аутобуско стајалиште, готово у раскрсници, које додатно индукује непрописно кретање
пешака у зони ове раскрснице.

Слика бр. 8.63
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Путно-пружни прелази на овом делу су веома чести, неки од прелаза су обезбеђени
постављеним браницима и полубраницима, док други прелази су само саобраћајном
сигнализацијом обележени. Постављена саобраћајна сигнализација често није у
сагласности са правилником о саобраћајној сигнализацији. А дуж пруге нема
усаглашеног рада сигнала, па се често дешава да поједини путно-пружни прелази буду
непотребно дуго затворени због наиласка воза на неком другом удаљеном прелазу.
Непостојање координације у раду сигнала за путно-пружне прелазе додатно прави
гужве на саобраћајној мрежи и често индукује небезбедне преласке пешака, бициклиста
и возила када им то није дозвољено.

Слика бр. 8.65

Слика бр. 8.66

Улице унутар насеља су карактеристично мале ширине, без изграђених тротоара и
пешачких стаза, а делимично на коловозу се налазе контејнери са смеће који додатно
смањују слободан профил коловоза. На овој мрежи улица пешацима није обезбеђено
кретање посебним површинама него су принуђени да за кретања користе коловоз. На
овом делу мреже велики је број раскрсница на којим нема саобраћајне сигнализације,
па није јасно и недвосмислено уређено право првенства пролаза.

Слика бр. 8.67

Слика бр. 8.68

У близини основне школе Живан Маричић се налази државни пут са високом
фреквенцијом саобраћаја, на коме постоје изгређени тротоари, али који су веома често
заузети заустављеним и паркираним возилима или постављеним контејнерима, тако да
су пешаци принуђени на кретање коловозом. Неретка је појава да се контејнери налазе
и у висини аутобуских стајалишта па је на тај начин додатно отежано кретање пешака,
као и онемогућен боравак на тим стајалиштима.
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Слика бр. 8.69

Слика бр. 8.70

На делу путног правца ка Матарушкој бањи постоји правац на коме се развијају веће
брзине, а тротоари су делимично заузети возилима и контејнерима па су пешаци
принуђени на кретање коловозом. Такође је на овом делу отежано прелажење коловоза
од стане пешака, као и лево скретање, па је неопходно извршити успоравање саобраћаја
у том делу. А након овог дужег правца се наилази на десну кривину у којој се налазе
обострано аутобуска стајалишта која су на небезбедној локацији и додатно угрожавају
безбедност саобраћаја индуковањем пешачких токова.

Слика бр. 8.71

9.5. ПУТНИ ПРАВАЦ ЧАЧАК-КРАЉЕВО (НОВИ ПУТ)
Анализом саобраћајне инфраструктуре на путном правцу Чачак-Краљево је уочено
прилично добро стање саобраћајне инфраструктуре, као и сигнализације и опреме, за
разлику од осталих путних праваца. Као изузетно опасно место је препозната
раскрсница коловоза ка Грдици и улице Војоводе Степе, где нема изграђених тротоара,
а пешаци су приморани на кретање коловозом, а имајући у виду да се у зони
раскрснице налази и аутобуско стајалиште.
Приликом кретања пешака од стајалишта ка стамбеним објектима пешаци се морају
кретати преко саобраћајних трака у зони раскрснице, што чини њихово кретање
изузетно небезбедним.
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Слика бр. 8.72

Слика бр. 8.73

Следећи изузетно велики проблем на овом путном правцу је неуређен приступ
бензинским станицама, које се налазе једна насупрот другој, где је велики број
скретања преко магистралног пута. Такође, велики је број кретања и возила и пешака
између наведених бензинских станица, па постоји велики број потенцијалних
конфликата у овој зони. Сличан проблем недозвољених скретања преко магистралног
пута је и у висини улаза у продајне објекте Темпо, Рода и сл., где се јавља велики број
левих скретања преко неиспрекидане разделне линије, што ствара већи број конфликата
у овој зони.
9.6. ЦЕНТРАЛНИ ДЕО КРАЉЕВА
Анализом стања саобраћајне инфраструктуре у централном делу града Краљева је
утврђено да је један од основних проблема у граду Краљеву неуређено и несистемско
заустављање и паркирање возила. Наиме, иако у појединим улицама ужег централног
дела града постоје обележена паркинг места, паркирање није системски уређено. Број
захтева за паркинг местима у централној зони града далеко премашује број
расположивих паркинг места, па је у великој мери присутно нерегуларно и непрописно
паркирање возила. Непрописно паркирана возила се најчешће налазе на коловозу или
делимично заузимајући коловоз, на који начин ометају и успоравају одвијање
саобраћаја и стварају велики број конфликата и опасних ситуација. Такође, непрописно
паркирана возила се налазе и на пешачким комуникацијама (тротоарима, пешачким
стазама, пешачким прелазима), као и у зонама раскрсница, на који начин се
онемогућава безбедно кретање пешака и умањује прегледност, а самим тим утиче на
безбедност саобраћаја.

Слика бр. 8.74
Слика бр. 8.75
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Један од разлога за великим бројем захтева за паркирање може бити и недостатак
уређеног система јавног превоза, којим би путници на поуздан и безбедан начин могли
задовољити своје потребе у централном делу града, без употребе приватних возила. У
градском делу нема у потпуности уређеног јавног превоза који би могао да одговори на
захтеве корисника који гравитирају ка различитим деловима централне зоне града.
Непостојање квалитетног организованог јавног превоза путника злоупотребљавају
нерегистровани такси превозници, који самовољно организују превоз путника у виду
линијског превоза. Овакав вид неуређеног превоза у великој мери ствара саобраћајне
проблеме, јер нису дефинисане руте путовања, места пријема и пуштања путника и
слично, а постоји велики број конфликата приликом пријема и пуштања путника, као и
приликом уласка тих возила у већ постојећа аутобуска стајалишта. Такође је уочена
појава заустављања већег броја такси возила на посебним аутобуским стајалиштима
(код СУП-а, на кеју и сл.), на који начин је онемогућено безбедно примање путника у
возила јавног превоза.
Анализом стања на уређеној зони у близини школског центра (Доситејева улица)
уочено је непрописно паркирање возила на тротоарима и коловозу, на који начин је
угрожена безбедност деце а и осталих учесника саобраћаја, јер је повећан број
конфликата. У овој зони је уочен изузетно велики број постављених саобраћајних
знакова који се међусобно заклањају и возачима не дају благовремено квалитетну
информацију и могу довести до одвлачења пажње код возача.

Слика бр. 8.76

Слика бр. 8.77

Слика бр. 8.78

Слика бр. 8.79

У овој зони се такође налази и бензинска станица у висини ивице коловоза, која
индукује одређени број укључивања, односно искључивања возила из саобраћајног
тока, на који начин је повећан број конфликата.
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Положај бензинске станице такође додатно отежава кретање пешака јер су принуђени
да на том делу прелазе преко траке за укључивање и искључивање са бензинске
станице, односно да се крећу површином бензинске станице. У овом делу постоје
облежене траке за кретање бициклиста, које се налазе у висини ивица коловоза и од
коловоза су одвојене неиспрекиданом разделном линијом. Обележене траке за
бициклисте су релативно мале ширине, а на површинама тих трака се налазе сливници
за одвод атмосферских падавина, па траке нису у потпуности безбедне за кретање
бициклиста, јер је честа појава неравнина и упалих сливника.
Раскрсница улица Доситејева-Војводе путника-Димитрија Туцовића је неправилна
трокрака раскрсница, на којој је присутан велики број конфликата пешака и возила,
посебно при скретањима у лево (из улице Војводе Путника у улицу Димитрија
Туцовића), где се услед геометрије раскрснице стиче утисак да токови настављају
право, па се јавља конфликт са пешацима којима је истовремено дозвољен прелазак
преко коловоза. Такође, десна скретања из улице Војводе Путника у Доситејеву су
веома ризична због већег присуства возила која су паркирана у зони раскрснице.

Слика бр. 8.80

Слика бр. 8.81

У зони ове раскрснице је присутан већи број саобраћајних знакова, као и других
рекламних табли, па је веома тешко брзо добијање правих информација, услед
превеликог броја истовремено датих информација, као и услед постојања табли које по
својим карактеристикама могу подсећати на саобраћајне знакове и додатно уводити
забуну код возача.

Слика бр. 8.82

Слика бр. 8.83
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У непосредној близини ове раскрснице се налази дрворед, који својим габаритима
заклања светлосну и делимично вертикалну саобраћајну сигнализацију, па је отежано
благовремено уочавање саобраћајних знакова и сигнала.
Површине намењене за кретање пешака у овој зони су у лошем стању, а као последица
подизања делова тротоара корењем стабала, што чини кретање тротоаром небезбедним.

Слика бр. 8.84

Слика бр. 8.85

Раскрсница улица Димитрија Туцовића и Индустријске у близини основне школе
Светозар Марковић представља изузетно опасно место по питању угрожености пешака,
а посебно деце пешака. Како се у непосредној близини ове раскрснице налази основна
школа ка којој гравитирају у већој мери деца из насеља ''Грдица'' (са супротне стране)
магистралног пута, то је велики број прелазака преко широког коловоза магистралног
пута. На месту ове раскрснице је магистрални пут изведен као две коловозне траке са
по две саобраћајне траке, при чему се на месту раскрснице коловоз налази у благој
кривини, што додатно омета благовремено уочавање пешака од стране возача, као и
уочавање возила од стране пешака. Имајући у виду да је улица Димитрија Туцовића
наставак (део) магистралног пута то су брзине возила у овој зони веће од ограничених
па и то додатно доприноси повећању опасности.

Слика бр. 8.86

Слика бр. 8.87

У зони раскрснице се налазе два обележена пешачка прелаза који су слабо уочљиви, јер
се коловоз налази у кривини, посебно се као слабије уочљив издваја пешачки прелаз
ближи центру града, јер се налази на излазу из кривине, а тај пешачки прелаз је
најкраћа рута на путу до основне школе.
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На овом месту је присутно и прелажење пешака преко коловоза улице Димитрија
Туцовића ван обележених пешачких прелаза, као и кретање пешака коловозом
Индустријске улице.
Трокрака раскрсница улица Свети Николај Жички и Зелене горе представља једну од
опасних локација у Краљеву, јер се раскрсница налази у благој кривини, где је бочни
крак са унутрашње стране кривине.
На овај начин је смањена прегледност у раскрсници, а посебно имајући у виду да је
улица Зелене горе наставак на магистралну пут и честа су непоштовања ограничења
брзине. Такође, је у овој раскрсници отежано скретање возила на бочни правац јер је
геометрија таква да захтева већу пажњу или више маневара.

Слика бр. 8.88

Слика бр. 8.89

Смањивањем радијуса скретања уз повећање ширине пешачких стаза је додатно
отежано скретање возила на бочни правац. Такође, постављањем стубића је отежано
мимоилажење возила приликом скретања на бочни правац.

Слика бр. 8.90

Слика бр. 8.91

Раскрсница улица Зелене горе и Војводе Степе такође представља једну од опасних
локација у Краљеву, јер постоји денивелисано скретање које је лоше обележено и
слабије уочљиво. Такође је на овој раскрсници изражен проблем укључивања возила на
главни ток, где долази до преплитања на релативни кратком растојању, а непосредно
испред семафорисане раскрснице, а што за последицу има велики број конфликата.
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Раскрсница улица Зелене горе и Олге Јовичић Рите је такође веома опасно место у
Краљеву, где се у оштрој кривини улице Зелене горе налази скретање за улицу Олге
Јовичић Рите, а које је додатно денивелисано и налази се непосредно испред бензинске
станице, тако да возачи имају проблем да уоче постојање ове раскрснице.
Такође, раскрсница није прописно обележена, нити су возачи упозорени да наилазе на
раскрсницу.

Слика бр. 8.92

Слика бр. 8.93

У близини водоторња присутан је велики број пешака који неретко коловоз прелазе ван
обележеног пешачког прелаза, а поготово у зони где коловоз нагло мења подужни
нагиб и чини благи превој, у чијој се близини налази и аутобуско стајалиште.
На овај начин је смањена могућност уочавања пешака од стране возача, па је ово место
веома опасно за кретање пешака, а посебно имајући у виду да се у непосредној близини
налази основна школа Браћа Вилотијевић и пољопривредна школа Ђорђе Радић. Бочне
улице ка објектима школа су изузетно уског профила и без изграђених тротоара, па су
веома небезбедне за кретање пешака.

Слика бр. 8.94
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Слика бр. 8.95

Слика бр. 8.96

У близини медицинског центра је повећана потреба за паркинг местима, што простор
око тог објекта не може да задовољи па је присутно неуређено и хаотично паркирање и
заустављање возила која ометају кретање пешака, а и одвијање саобраћаја тим улицама.

Слика бр. 8.97

Слика бр. 8.98

У насељу Сијаће поље је изражен велики број улица са уским коловозима без тротоара,
са непрегледним укрштањима услед постојања ограда околних објеката. Чест је случај
и непрописног паркирања и заустављања возила у раскрсницама на који начин се
додатно умањује прегледност. Услед конфигурације терена у овом насељу је већи број
укрштања са израженим подужним нагибом што у великој мери смањује прегледност и
чини ова укрштања опасним.

Слика бр. 8.99
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Слика бр. 8.100

Слика бр. 8.101

Раскрсница улица IV Краљевачки батаљон и пута ка спортским теренима на Ибру
представања такође опасно место, јер се у оштрој кривини улице IV Краљевачки
батаљон одваја пут ка спортским теренима (леви излаз и леви улаз), при чему је пут ка
теренима са израженим подужним нагибом.
Дуж коловоза улице IV Краљевачки батаљон је изражена појава заузетости тротоара
заустављеним и паркираним возилима, као и возилима таксија која у близини
спортских терена чак заузимају и простор аутобуског стајалишта. Такође је у овој зони
изражен проблем локације око пијаце и то само током пијачних дана.
Зона основне школе Чибуковачки партизани иако је реконструисана према пројекту
''зоне школа'' није у потпуности доведена у стање за безбедно кретање деце ученика ове
школе. Наиме, иако су изведени сви техничко регулативни радови уочен је велики број
проблема везан за безбедност деце.
Основни проблем је што је обједињен улазак у школско двориште деце пешака и
возила, кроз контролисан улазак (клизну капију) који је уклоњен, па је омогућено
директно излажење деце и возила на коловоз.
Поред овог излаза су обележена усмеравајућа поља за кретање пешака, али како је
фронтални део отворен то се пешаци не крећу на предвиђени начин, већ излазе
директно на коловоз. Постојање старе и нове хоризонталне сигнализације додатно
збуњује возаче и пешаке, о томе где се стварно налази обележени пешачки прелаз.

Слика бр. 8.102
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Бочни излаз из школског дворишта је такође изведен да деца директно излазе на
коловоз, без претходног усмеравања, а пешачке стазе се завршавају непосредно након
изласка из зоне школе.

Слика бр. 8.104

Слика бр. 8.105
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10. SWOT АНАЛИЗА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ГРАДУ КРАЉЕВУ
Анализа система безбедности саобраћаја је један од најважнијих корака при
дефинисању стратешких корака ка унапређењу нивоа безбедности саобраћаја. SWOT
анализа, аутора Алберта Хамфрија представља аналитички метод на основу којег се
могу дефинисати утицајни фактори за унапређење неког система. Ова анализа се врши
тако што се спроводи анализа у матрици коју чине четири елемента односно поља, и то:
S – Strengths (снаге), W – Weaknesses (слабости), О – Opportunities (шансе и
могућности), Т – Threats (опасности и претње). Поред разграничења на позитивне
(Снаге и Могућности) и негативне елементе (Слабости и Претње), SWOT анализом се
врши разграничење на унутрашње и спољашње утицајне факторе. Наиме, Снаге
представљају позитивне, а Слабости негативне унутрашње факторе, док Шансе
представљају позитивне, а Претње негативне спољашње факторе (Табела 10.1).

СПОЉАШЊИ
ФАКТОРИ

УНУТРАШЊИ
ФАКТОРИ

Табела бр. 10.1 – SWOT анализа - карактеристична матрица и утицајни фактори (поља)
ПОЗИТИВНИ
НЕГАТИВНИ
ФАКТОРИ
ФАКТОРИ
S (ПРЕДНОСТИ)







W (СЛАБОСТИ)







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

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

O (МОГУЋНОСТИ - ШАНСЕ)







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

Т (ПРЕТЊЕ - ОПАСНОСТИ)







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

SWОТ анализа служи за разумевање тренутног положаја и дефинисање стратегије коју
је потребно применити како би се постигао жељени исход и остварили зацртани
циљеви. Снаге показују шта је то боље у односу на окружење и што помаже
остваривању циљева. При дефинисању слабости, потребно је имати у виду оно што
спречава реализацију циљева и шта треба унапредити и побољшати. Могућности
односно Шансе представљају елементе везане за начин на који се може унапредити
функционисање система, односно шта потпомаже остваривање циљева и на крају се у
обзир морају узети и претње које коче систем и остваривање циљева. Добро урађена
SWОТ анализа омогућава конкретније фокусирање на своје снаге и корекцију својих
слабости, уз спремност суочавања са претњама (умањивањем негативних утицаја) са
једне стране и препознавања и искоришћавања свих могућности које се укажу.
234

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

10 – SWOT АНАЛИЗА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ГРАДУ КРАЉЕВУ
Табела бр. 10.2 – SWOT анализа система безбедности саобраћаја у граду Краљеву

S (ПРЕДНОСТИ)

W (СЛАБОСТИ)

 Постојање Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја;
 Политичка воља органа локалне самоуправе у
погледу унапређења система безбедности
саобраћаја;
 Активно учешће појединих релевантних
институција (јавна предузећа, школе, осигурања) ка
унапређењу система безбедности саобраћаја;
 Обезбеђен извор финансирања (Применом Закона о
безбедности саобраћаја на путевима);
 Обезбеђена подршка медија у погледу унапређења
система безбедности саобраћаја;
 Постојање готових пројеката којима се унапређује
систем безбедности саобраћаја у зонама школа;
 Постојање просторно-планске документације за
измештање транзитног саобраћаја;
 Примена и коришћење ГИС-а;
 Постојање инфраструктуре аутодрома Берановац;
 Реализовани програми едукације деце школског
узраста о безбедности саобраћаја (покренуте
активности на едукацији деце: организована дечија
олимпијада о саобраћају, подељено 11.000
приручника о безбедности саобраћаја за децу ''10
лекција које живот значе'', запажени резултати на
републичким такмичењима средњих саобраћајних
школа итд.);

 Недостатак институционалних и кадровских
капацитета;
 Недовољно учешће појединих релевантних
институција (вртићи, домови здравља, привредни
субјекти, месне заједнице) ка унапређењу система
безбедности саобраћаја;
 Непостојање НВО усмерених ка повећању
безбедности саобраћаја;
 Несавремено нормативно окружење у погледу
управљања саобраћајем у граду (застарели и
неприменљиви правилници и одлуке);
 Наслеђено лоше стање путне мреже услед
нередовног одржавања у дужем временском
периоду;
 Недостатак међусарадње јавних предузећа и
осталих субјеката у погледу управљања
безбедношћу саобраћаја, као и при планирању и
раду на капиталним инфраструктурним пројектима
и радовима у саобраћају;
 Ниска свест свих учесника у саобраћају о значају
безбедности саобраћаја;
 Застарела безбедносна својства возног парка,
условљена лошом економском ситуацијом;
 Непостојање системског решења прикључака на
магистралну и уличну мрежу;
 Учешће пољопривредне механизације у
саобраћају, посебно на магистралним правцима ка
граду;
 Недовољно развијена саобраћајна инфраструктура
(изградња саобраћајне инфраструктуре не прати
стамбену градњу и индустријски развој);
 Недовољно организован и дисфункционалан јавни
превоз путника (градски, приградски, такси);
 Непостојање нормативних и системских аката у
погледу уређености паркирања у централној
градској зони;
 Непостојање паркинг гаража;
 Нелегална градња;

O (МОГУЋНОСТИ - ШАНСЕ)

Т (ПРЕТЊЕ - ОПАСНОСТИ)

 Уређена законска улога локалне самоуправе на
унапређењу безбедности саобраћаја (Обавезе и
могућности уређене Законом о безбедности
саобраћаја на путевима);
 Имплементација стратегије безбедности саобраћаја
у систем безбедности саобраћаја;
 Примена стандарда у области безбедности
саобраћаја (ISO 39001)
 Побољшање инфраструктуре кроз финансијска
улагања са виших нивоа власти;
 Могућност растерећења централног дела града од
транзитног саобраћаја изградњом обилазнице у
пуном профилу;
 Пројектована средства за увођење видео надзора и
аутоматизоване контроле саобраћаја;
 Утицај Агенције за безбедност саобраћаја кроз
спровођење савременог система обуке возача;
 Реализација кампања у безбедности саобраћаја;
 Заинтересованост релевантних чинилаца у погледу
едукације деце у безбедности саобраћаја;

 Непримењивање законске регулативе у смислу
финансирања безбедности саобраћаја и
надлежности над путном мрежом;
 Недовољна заступљеност безбедности саобраћаја у
систему образовања (изузетно мали број наставних
јединица посвећених безбедности саобраћаја);
 Системско неуправљање безбедношћу саобраћаја
услед неусаглашености надлежности над
путевима;
 Тренд опадања друштвеног стандарда;
 Инертност у решавању имовинско-правних
односа;
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