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Резиме: У раду је спроведена анализа саобраћајних незгода са учешћем бициклиста на основу предмета
саобраћајно-техничког вештачења у периоду од 1994. до 2013. године. Приказани су резултати, карактеристике и
механизми настанка саобраћајних незгода значајни за дефинисање пропуста учесника саобраћајних незгода.
Kључне речи: безбедност саобраћаја, саобраћајно-техничка вештачења, бициклисти, узроци саобраћајних незгода.

1.

УВОД

Значајним порастом коришћења моторних возила и њиховог доприноса озбиљнијим еколошким,
економским и здравственим проблемима довело је до пораста интересовања за промоцију бициклизма
као алтернативног вида превоза, који у последње време доживљава велику експанзију коришћења. На
пораст популарности бицикла утиче и чињеница да је овај начин превоза веома јефтин, при чему лошији
економски услови и повећање цена горива подстиче популацију са нижим приходима да чешће возе
бицикл (Јевтић et al, 2014).
Повећање употребе бицикла има за последицу да безбедност бициклиста у саобраћају постаје све
истакнутији проблем. Бициклисти, као учесници у саобраћају, спадају у групу најугроженијих учесника у
саобраћају, при чему се та угроженост приписује са једне стране недовољној заштити у односу на остале
учеснике у саобраћају (непостојање адекватне и одговарајуће саобраћајне инфраструктуре, заузетост
постојеће саобраћајне инфраструктуре, неадекватне едукације и сл.), а са друге стране специфичним
карактеристикама понашања самих бициклиста.
За бициклисте није прописана никаква здравствена селекција нити обавеза утврђивања да ли су
довољно обучени за учешће у саобраћају, односно да ли познају неопходна правила саобраћаја,
саобраћајне знакове и да ли поседују вештину за управљање бициклом (Миљковић et al, 2013).

Услед хетерогености њихове структуре у погледу старости, физичке и менталне способности да
учествују у саобраћају, нивоа саобраћајне културе и чињенице да самим ступањем на коловоз,
без обзира на њихово саобраћајно образовање, постају равноправни учесници у саобраћају са
другим учесницима, пре свега са моторним возилима. Наиме, бициклисти су више изложени
ризику да ће погинути или бити тешко повређени у саобраћајним незгодама.
Узимајући у обзир претходно наведено, као и значај овог проблема, у раду је спроведена анализа
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста на основу предмета саобраћајно-техничког вештачења
који су израђени на Институту Саобраћајног факултета у Београду, у периоду од 1994. године до 2013.
године.

2.

ПРОСТОРНА И ВРЕМЕНСКА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
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На основу анализе саобраћајних незгода са учешћем бициклиста према месту настанка незгоде уочено је
да се највећи број саобраћајних незгода догодио у насељу (82.8%), док се ван насеља догодило 17.2%
саобраћајних незгода (Слика бр. 1). Највећи број анализираних незгода догодио се на локалним
путевима и улицама (52%), затим на регионалним путевима (24.4%), и магистралним путевима (23.6%)
(Слика бр. 2).

Слика 1. Расподела саобраћајних незгода
Слика 2. Просторна расподела саобраћајних
према месту настанка
незгода
На основу временске анализе саобраћајних незгода са учешћем бициклиста по месецима у току године,
може се закључити да су месеци са највећим бројем саобраћајних незгода август (20.8%), септембар
(13.8%), новембар (13.8%) и јануар (13.8%), док је најмањи број саобраћајних незгода уочен током
месеца марта и априла (0%). Повећан број саобраћајних незгода са учешћем бициклиста уочен је у
месецима августу, септембру и новембру, а што се може повезати са учествовањем већег броја

бициклиста у саобраћају, односно са повећаним бројем кретања (Слика бр. 3).

Слика 3. Временска расподела саобраћајних
Слика 4. Временска расподела саобраћајних
незгода по месецима у току године
незгода по данима у току недеље
Анализом саобраћајних незгода са учешћем бициклиста по данима у току недеље, издваја се петак
(21.4%) као дан у недељи у којем се догодио највећи број саобраћајних незгода (Слика бр. 4).
Временском анализом саобраћајних незгода са учешћем бициклиста према часовима у току дана
утврђено је да су бициклисти најугроженији у временском периоду од 13 часова до 21 часа, када је и
примећена највећа активност бициклиста. У поменутом временском периоду догодило се 62.7%
саобраћајних незгода, при чему се издваја временски период од 19 часова до 20 часова током којих је
уочен највећи број саобраћајних незгода са учешћем бициклиста (10.8%) (Слика бр. 5).

Слика 5. Временска расподела саобраћајних
незгода према часовима у току дана

Слика 6. Видљивост у време настанка саобраћајне
незгоде
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Упоредном анализом месечне и часовне расподеле саобраћајних незгода са учешћем бициклиста,
односно провером података о условима видљивости у време настанка незгоде утврђено је да се 62%
саобраћајних незгода догодило у условима дневне видљивости, док се 38% саобраћајних незгода
догодило у условима ноћне видљивости, при чему су бициклисти у ноћним условима учествовали у
саобраћају возећи неосветљен бицикл (Слика бр. 6).

3.

АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ УЧЕСНИКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Мушкарци и жене се разликују у многим карактеристикама, имају другачије ставове и другачије се
понашају као учесници у саобраћају. Стога је у оквиру анализираног узорка саобраћајних незгода са
учешћем бициклиста извршена подела бициклиста према половима. Мушкарци су као бициклисти
учествовали у 83.9% саобраћајних незгода, док су жене као бициклисти учествовале у 16.1%
саобраћајних незгода (Слика бр. 7).

Слика 7. Расподела бициклиста према
Слика 8. Расподела саобраћајних незгода према
половима
годинама старости бициклиста
Анализе на посматраном узорку указују на то да бициклисти старости преко 65 година чешће учествују у
саобраћајним незгодама (35.5%) него бициклисти из осталих старосних група (Слика бр. 8). Када се
посматрају последње три старосне категорије, може се закључити да су бициклисти старији од 46 година
учесници у чак 71% саобраћајних незгода. Овај податак указује на то да старост бициклисте представља
веома важан фактор, односно са повећањем година старости бициклисте повећава се и број
саобраћајних незгода. Наиме, психофизичко стање се погоршава са годинама и то има директан утицај
на број саобраћајних незгода. Са друге стране, може се очекивати да старији учесници у саобраћају
имају веће искуство, па им је самим тим и понашање у саобраћају одмереније и више прилагођено
условима који владају на путу.

4.

АНАЛИЗА ПОВРЕДА УЧЕСНИКА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Када се има у виду да бициклисти спадају у рањиве учеснике у саобраћају, за очекивати је да
саобраћајне незгоде са учешћем бициклиста најчешће имају смртне последице. Анализе на
посматраном узорку указују да је 66.2% бициклиста задобило повреде са смртним исходом, док је 26.3%
бициклиста задобило тешке телесне повреде, а 5.3% бициклиста задобило је лаке телесне повреде. У
свега 2.2% саобраћајних незгода бициклиста није задобио повреде (Слика бр. 9).

Слика 9. Расподела повреда бициклиста

Слика 10. Заступљеност повреда по локацијама на
телу бициклисте
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Груписање повреда учесника саобраћајних незгода у којима су учествовали бициклисти, указују да
бициклисти у 29.2% задобијају повреде главе, расцепи органа чине 7.2% од укупног броја повреда, док
су повреде кичме заступљене у 8.5%. Груписање повреда по локацијама на телу приказане су на Слици
бр. 10. Упоредна анализа брзина возила у тренутку судара и повреда бициклиста, указује да са
повећањем брзине број лакше повређених лица опада, број тешко повређених лица бележи тренд раста
до брзине од 40 km/h након чега се број повређених лица смањује, а број погинулих лица повећава се са
порастом брзине у тренутку судара (Слика бр. 11).
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Слика 11. Расподела повреда бициклиста у зависности од сударне брзине

5.

АНАЛИЗА ОШТЕЋЕЊА БИЦИКЛА

Анализом оштећења и упоредном анализом међусобног положаја у тренутку судара извршена је
класификација саобраћајних незгода са учешћем бициклиста, према локацијама оштећења бицикла у
тренутку судара, а што је приказано на Слици бр. 12.

Слика 12. Заступљеност оштећења бицикла по локацијама
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Детаљном и упоредном анализом оштећења и међусобног положаја учесника саобраћајних незгода са
учешћем бициклиста, уочено је да је у 24.2% саобраћајних незгода дошло до судара са чеоном делом
бицикла, док је у 20.7% саобраћајних незгода дошло до судара са задњом делом бицикла, а што се може
објаснити сустизањем бицикла од стране другог возила.

6.

АНАЛИЗА И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОПУСТА ВЕЗАНИХ ЗА НАСТАНАК
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

Саобраћајној незгоди претходи поступак једног или више учесника који је у вези са настанком
саобраћајне незгоде. До саобраћајне незгоде може доћи уколико један и/или више учесника у
саобраћају учине пропуст, односно бициклиста али и возач другог возила, што је у 31% саобраћајних
незгода био случај и код посматраног узорка. Анализа узорка је показала да је у 58.6% саобраћајних
незгода пропуст, узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак незгоде, учинио бициклиста
(вожњом неосветљеног бицикла, предузимањем неопрезних маневара и сл.), док је у 10.4%
саобраћајних незгода за насталу саобраћајну незгоду одговоран други учесник у саобраћајној незгоди
(погрешно изведен маневар, неприлагођена брзина и сл.) (Слика бр. 13).

Слика 13. Клaсификација пропуста узрочно везаних за стварање опасне ситуације и настанак
саобраћајне незгоде
Анализом пропуста узрочно везаних за настанак саобраћајних незгода у којима су учествовали
бициклисти, а на основу посматраног узорка, уочено је да се највећи број саобраћајних незгода догоди
због „погрешно изведеног маневра бициклисте“ (37.8%) и „вожње неосветљеног бицикла у условима
смањене (ноћне) видљивости“ (16.2%), следе их „неопрезна и небезбеднда вожња бицикла“ (13.5%), као
и „кретање другог возила неприлагођеном брзином“ (10.8%) (Слика бр. 14).

Слика 14. Класификација пропуста везаних за настанак саобраћајне незгоде
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Пример 1: Пропуст на страни бициклисте и другог возила
„Анализом свих околности настанка ове незгоде мишљења смо да је ова незгода настала као последица
пропуста оба учесника ове незгоде, односно и пропуста возача FIAT-a и пропуста бициклисте.“

Слика 15. Пример експертизе саобраћајне незгоде
„Анализом свих околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода мишљења смо да је вожња
неосветљеног бицикла, пропуст бициклисте узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак ове
саобраћајне незгоде. Наиме, бициклиста је био дужан да на путу у ноћним условима видљивости вози
осветљен бицикл, јер би на тај начин бицикл био благовремено уочљив.“
„Ако би у време незгоде, на месту незгоде коловоз био осветљен уличном расветом, тада би возач FIAT-а
имао могућност да благовремено уочи бицикл уз леву ивицу коловоза, па би одустајањем од обилажења
возила испред FIAT-а, или уступањем првенства у пролазу наилазећем бициклу, имао могућност да
избегне стварање опасне ситуације и настанак ове саобраћајне незгоде, по нашем мишљењу.“

Пример 2: Пропуст на страни бициклисте
„Анализом свих околности настанка ове незгоде, мишљења смо да је опасна ситуација настала као
последица вожње неосветљеног бицикла у ноћним условима, чиме је бициклиста створио опасну,
блиску, тешко уочљиву, изненадну и покретну препреку на путањи RENAULT-а, а што би био пропуст
бициклисте узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак ове незгоде, по нашем мишљењу.“

Слика 16. Пример експертизе саобраћајне незгоде
„На страни возача RENAULT-а нисмо нашли пропусте везане за ову незгоду.“

Пример 3: Пропуст на страни возача другог возила
„Анализом свих околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода, мишљења смо да је ова
саобраћајна незгода настала као последица вожње NISSAN-а левом саобраћајном траком, на месту где
средишњом неиспрекиданом линијом није дозвољен прелазак из десне у леву саобраћајну траку, а што
би био пропуст возача NISSAN-a узрочно везан за стварање опасне ситуације и настанак ове саобраћајне
незгоде, по нашем мишљењу.“
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„На страни бициклисте нисмо нашли пропусте везане за стварање опасне ситуације и настанак ове
саобраћајне незгоде. Наиме, бициклиста није имао разлога да очекује кретање возила левом
саобраћајном траком, на месту где то хоризонталном саобраћајном сигнализацијом није дозвољено.“

Слика 17. Пример експертизе саобраћајне незгоде

Слика 18. Пример експертизе саобраћајне незгоде

7.

ЗАКЉУЧАК

Повећање употребе бицикла има за последицу да безбедност бициклиста у саобраћају постаје све
истакнутији проблем. Бициклисти, као учесници у саобраћају, спадају у групу рањивих учесника у
саобраћају. Иако саобраћајне незгоде са учешћем бициклиста учествују са малим процентом у укупном
броју саобраћајних незгода, посматрано у односу на укупан број возила и бициклиста у саобраћају, тај
проценат је веома изражен, а последице таквих саобраћајних незгода су често веома тешке.
Овај рад имао је за циљ да укаже на опасности које носи непоштовање прописа од стране бициклиста,
посебно на опасне ситуације у саобраћају које могу настати у случају вожње бицикла у условима
смањене (ноћне) видљивости. Анализом Налаза и мишљења вештака о узроцима саобраћајних незгода у
којима су учествовали бициклисти утврђено је да се највећи број саобраћајних незгода догоди у насељу,
на локалним путевима и улицама (52%), и у периоду од 19:00 до 20:00 часова, односно, ноћу, у условима
смањене видљивости. Истраживање указује да је у 58.6% саобраћајних незгода пропуст узрочно везан за
стварање опасне ситуације и настанак незгоде на страни бициклисте, а као најчешћи пропуст у 37.8%
саобраћајних незгода је погрешно изведен маневар од стране бициклисте и у 16.2% саобраћајних
незгода вожња неосветљеног бицикла у условима смањене (ноћне) видљивости. Неосветљен
бициклиста за возача представља изненадну и неочекивану препреку на путу. Зато је чланом 81. тачком
5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима детаљно одређен начин њиховог означавања у ноћним
и условима смањене видљивости на путу.

349

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

Спровођење мера за унапређење безбедности бициклиста, односно учесника у саобраћају иницирало
би наставак истраживања, на одређеном узорку Налаза и мишљења, на основу којих би било омогућено
праћење спроведених мера, али и предузимање превентивних мера, а све у циљу унапређења
безбедности саобраћаја у Републици Србији.
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