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УВОДНА РИЈЕЧ
Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко својих
слободно и демократски изабраних представника учествују у
остваривању заједничких интереса становника локалне заједнице,
као и право и способност органа локалне самоуправе да регулишу и
управљају, у границама закона, јавним пословима који се налазе у
њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва (Закон о
локалној самоуправи (Република Српска), члан 2.). Заједнички
интерес свих грађана у локалној самоуправи је, без сумње, безбједно
учешће у саобраћају, без погинулих и тешко повријеђених. ЈЛС, према
Закону о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, имају низ обавеза које их
чине одговорним за стање безбједности саобраћаја на путевима који су у њиховој
надлежности, као и на осталим путевима. Дужне су формирати савјетодавна тијела за
безбједност саобраћаја, донијети Стратегије и Програме безбједности саобраћаја,
обезбиједити финансирање безбједности саобраћаја, информисати локалну скупштину о
стању безбједности саобраћаја, као и предузимати посебне мјере за заштиту дјеце у зони
школа.
И даље је присутно неразумијевање структура власти у локалним самоуправама везано за
проблем безбједности саобраћаја, и даље су присутне потешкоће у раду Савјета за
безбједност саобраћаја (састав, надлежности, финансирање рада и активности, недостатак
подршке у провођењу закључака Савјета), финансирања безбједности саобраћаја скоро да и
нема, а изражен је и проблем недостатка запослених саобраћајне струке.
Да би се ови проблеми у одређеној мјери превазишли, потребно је да доносиоци одлука у
јединици локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС), уоче важност саобраћаја и безбједности
саобраћаја. То је могуће остварити, предузимајући „јефтине“ мјере за унапређење, а које
остварују одређене резултате.
Без обзира на све напријед наведене проблеме, свјесни чињенице да безбједност саобраћаја
не можемо унаприједити без активног учешћа локалних самоуправа, увјерени смо да је овај
Приручник и обуке запослених у ЈЛС пут у правом смјеру ка безбједнијим учешћу дјеце у
саобраћају.
ДИРЕКТОР
Милија Радовић

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске
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ПРЕДГОВОР
Приручник који је пред Вама намијењен је прије свега, члановима Савјета за безбједност
саобраћаја, али и свим другим актерима на локалном нивоу чије су активности усмјерене на
повећање нивоа безбједности саобраћаја у локалној самоуправи.
Приручник је настао у оквиру пројекта „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА“ чију реализацију је подржало
Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство саобраћаја и веза Републике
Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске и Савез општина и градова
Републике Српске.
О пројекту
Општи циљ пројекта је био да се кроз реализацију различитих активности убрза прихватање
и примјена европских модела у креирању и спровођењу политика на локалном нивоу у
области безбједности саобраћаја (у даљем тексту: БС). Циљеви овог пројекта били су:
 подизање укупног нивоа знања и капацитета савјета за БС у Републици Српској чиме
се доприноси остваривању њихове примарне улоге,
 припрема и организација активности на унапређењу безбједности саобраћаја у зони
школе,
 схватање проблема небезбиједности дјеце у зонама школа,
 анализа опасних мјеста (мјеста најчешћег страдања дјеце) у зони школе,
 израда елабората безбједности саобраћаја,
 израда елабората саобраћајног образовања и васпитања,
 израда саобраћајног пројекта у зони школе,
 израда квалитетних локалних база података о саобраћајним незгодама,
Четврти циклус пројекта је реализован у мају 2016. године и обухватио је двије групе
активности: едукацију и менторски рад са локалним тимовима. Из године у годину, тематика
приручника је све више фокусирана на проблеме са којим се чланови савјета, али и остали
доносиоци одлука сусрећу у пракси. Приручником се жели представити рјешење неког
проблема на једном мјесту, са детаљним корацима за приступ и рјешење проблема.
За унапређење БС у локалној заједници важно је да сви релевантни субјекти у локалној
заједници активно партиципирају у одлучивању о питањима која су везана за унапређење
безбједности на путевима. Један од начина за активно учествовање кључних чланова
заједнице у унапређењу БС на локалу представља формирање локалних тијела за БС (савјета).
Нажалост, недовољно се зна на који начин ова тијела могу да допринесу унапређењу
безбједности саобраћаја у зонама школа на нивоу јединица локалне самоуправе. Стога је од
великог значаја да се овим приручником сви заинтересовани читаоци упознају са концептом
системског унапређења безбједности саобраћаја, затим са искуствима на изради елабората
безбједнoсти саобраћаја, елабората саобраћајног образовања и васпитања, као и
саобраћајног пројекта. Посебну пажња приликом израде приручника посвећена је основним
корацима за идентификацију опасних мјеста на којима најчешће страдају дјеца, односно
представљене су тзв. „check“ листе за провјеру безбједности саобраћаја у зони школа.
Намјера издавача је да Приручник буде користан за практичну употребу у свакодневном раду
оних савјета, односно јединица локалне самоуправе који теже унапређењу безбједности
дјеце у зонама школа.
Аутори
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I. ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ
БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
I-1. Законски предуслови за управљање безбједношћу саобраћаја
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I-1. ЗАКОНСКИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ
БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
На путевима у Републици Српској годишње погине око 130 лица, док преко 3.000 лица
задобије повреде. Економија Републике Српске, због саобраћајних незгода, губи преко 174
милиона КМ, односно око 90 милиона евра годишње, када се узму у обзир трошкови
лијечења, материјалне штете, трошкови судских и административних процедура и губитак
продуктивности. Укупни губици, штете и трошкови износе преко 2% бруто националног
дохотка (БНД). Према извјештајима Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту:
МУП), у протеклих пет година, у Републици Српској је погинуло 720 лица, док је 14.800 лица
повријеђено или трајно онеспособљено. Економија Републике Српске је изгубила преко 880
милиона КМ (преко 430 милиона евра). Ниједна економија не може себи да приушти тако
високе губитке који се понављају из године у годину. Зато је потребно предузети хитне
активности на смањењу губитака у људству и наведених економских трошкова.
Предуслов за управљање безбједношћу саобраћаја на нивоу ЈЛС је доношење Одлуке за
безбједност саобраћаја, формирање Савјета за безбједност саобраћаја, те доношење
Стратегије и Програма безбједности саобраћаја.
Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, дефинисано је да су ЈЛС
на свом подручју надлежне за организовање и регулисање саобраћаја, као и контролу стања
и одржавања путева којима управљају, објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута на
начин да се осигура безбједно и несметано одвијање саобраћаја, те да отклањају све
недостатке усљед којих на неким мјестима долази до саобраћајних незгода и друге послове
прописане законом. Такође, ЈЛС су дужне да у складу са одредбама Закона донесу прописе о
безбједности саобраћаја на путевима на подручју ЈЛС. У том циљу ЈЛС треба да донесу Одлуку
о безбједности саобраћаја на путевима истоимене ЈЛС, што је прописано чланом 2. став 3. и
4. ЗоБС-а на путевима Републике Српске:
Члан 2. ЗоБС-а
(3) Јединице локалне самоуправе дужне су да у складу са одредбама закона донесу прописе
о безбједности саобраћаја на путевима на подручју јединице локалне самоуправе.
(4) Прије доношења прописа из става 3. овог члана, јединица локалне самоуправе дужна је
да прибави мишљење Агенције.
Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр.63/11), а у циљу подстицања превентивних и других активности у
области безбједности саобраћаја, остваривања координације и сарадње укључених
субјеката, дефинисано је да су ЈЛС дужне формирати своја савјетодавна тијела за безбједност
саобраћаја. Задатак савјета за БС је дефинисан Законом о БС на путевима Републике Српске
(2011. године). Савјет за БС би требало да на једном мјесту окупи кључне људе из кључних
институција чији би циљ требало да буде заједнички рад на уочавању проблема, дефинисања
приједлога мјера, праћењу спроведених мјера и праћењу ефеката спроведених мјера.
Савјет за БС треба да садржи чланове представнике сљедећих субјеката:







саобраћајна полиција (начелник, командир, замјеник...),
представник Хитне помоћи/Дома здравља,
представник одјељења за стамбено-комуналне послове,
представник аутошкола,
представник предшколских и школских установа,
представник средњих школа,
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представник ауто-мото друштава,
представник ватрогасних друштава,
представник удружења грађана и
остали…

Предсједник Савјета за БС треба да буде политички утицајна особа (начелник општине,
замјеник начелника, предсједник скупштине ЈЛС), који је спреман одвојити вријеме за
сједнице Савјета, уважити и реализовати закључке са сједнице Савјета, уважити приједлог
осталих чланова Савјета и чврсто се залагати за активности које доприносе унапређењу БС на
нивоу ЈЛС.
Члан 10. ЗоБС-а
(1) У циљу подстицања превентивних и других активности у области БС, остваривања
координације и сарадње укључених субјеката, оснива се Савјет као савјетодавно тијело
Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада).
(2) За обављање активности из става 1. овог члана, ЈЛС дужне су формирати своја
савјетодавна тијела за безбједност саобраћаја.
Члан 11.ЗоБС-а
(1) Задаци Савјета су:







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

(2) Савјетодавна тијела за БС јединица локалне самоуправе задатке из става 1. овог члана
обављају на свом подручју.
Овакав начин организације рада доприноси унапређењу знања и ставова свих чланова
Савјета, отклањању недостатака и унапређењу рада сваког од чланова и сваке од институција
чији је представник члан Савјета.
Ефикасност рада Савјета зависи искључиво од посвећености и ангажованости његових
чланова. Циљ сваког од чланова Савјета је:
 уочавање пропуста (у свом раду, раду инсититуције коју представља, као и у раду
других);
 унапређење сопственог знања, понашања и искуства,
 унапређење сопственог рада,
 посвећеност послу и задацима које обавља,
 унапређење рада (капацитета и интегритета), институције коју представља,
 унапређење рада других појединаца и институција и
 унапређење сарадње између појединца и институција.
Савјет се не оснива из формалних разлога, а рад Савјета није формалност, већ се рад Савјета
оцјењује ефектима који су мјерљиви. Савјет представља најзначајније тијело за координацију
субјеката система БС у локалној заједници.
Све чланове Савјета треба да карактерише тимски рад и стална комуникација са
сарадницима. Чланови Савјета морају бити препознати од стране свих кључних субјеката
локалне заједнице.
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Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр.63/11), је прописано да Скупштине ЈЛС доносе Стратегију и Програм
безбједности друмског саобраћаја за подручје ЈЛС у складу са Стратегијом и Програмом
безбједности друмског саобраћаја Републике Српске.
Стратегија БС ЈЛС треба да садржи најзначајнија обиљежја постојећег стања безбједности
саобраћаја на нивоу ЈЛС, предвиђање стања система и стања безбједности саобраћаја, као и
начине њиховог остваривања, опште и дугорочне циљеве, те кључне области рада. Стратегија
се израђује за период од 10 година, на примјер: Стратегија безбједности саобраћаја на
путевима општине (НАЗИВ ОПШТИНЕ) за 2015-2024.
Стратегијом се дефинишу визија, мисија, кључни и оперативни циљеви у наредних десет
година. Даље, дефинишу се кључни правци дјеловања у оквиру пет стубова БС, као и
активности које је неопходно спровести у оквиру пет стубова. Визија Стратегије је саобраћај
који омогућава квалитетан живот на нивоу ЈЛС са што мање стреса и застоја. Коначан циљ
Стратегије на нивоу ЈЛС је да се број погинулих лица на путевима ЈЛС смањи за 50%.
Коначни циљ ће бити остварен кроз оперативне циљеве, и то:
 смањење годишњег броја погинулих лица за 15% у 2014, 10% у 2015, 7% у 2016. години
и по 3% годишње у остатку периода, тако да се постигне укупно смањење од 50% у
2023. у односу на 2013. годину,
 смањење годишњег броја тешко повријеђених лица за 15% у 2014, 10% у 2015, 7% у
2016. години и по 3% годишње у остатку периода, тако да се постигне укупно смањење
од 50% у 2023. у односу на 2013. годину,
 повећавање употребе сигурносних појасева и других система заштите (дјечијих
сједишта и заштитних кацига),
 управљање брзинама на путевима ЈЛС (смањивање процента возила која прекорачују
дозвољену брзину кретања),
 смањивање броја алкохолисаних возача у саобраћају,
 смањивање употребе мобилног телефона током вожње,
 унапређење безбједности путева и
 едукацију и информисање свих учесника у саобраћају путем кампања и саобраћајног
образовања и васпитања.
Стратегија дефинише правце управљања и координације система БС, али и неопходност
успостављања одрживог финансирања система безбједности. Праћење и процјена су основне
компоненте успјешних програма БС на путевима и најбоље међународне праксе. Стратегијом
су осмишљени посредни индикатори у циљу праћења ефикасности интервентних активности
које се спроводе у оквиру Стратегије и Акционог плана.
Програм обавезно треба да садржи детаљну анализу постојећег стања безбједности
саобраћаја на нивоу ЈЛС, средњорочне и краткорочне циљеве, задатке и мјере, одговорне
субјекте за спровођење задатака и мјера, рокове за спровођење задатака и мјера, као и
потребна финансијска средства за реализацију задатака и мјера. Програм се израђује за
период од пет година.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ПОЗИВАМО ВАС НА
V МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“
27 - 28. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ
БАЊА ЛУКА
www.absrs.org
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!!!
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I-2. ВИШЕСЕКТОРСКИ ПРИСТУП
Став Свјетске здравствене организације и Свјетске банке је да је за успјешно рјешавање
проблема безбједности саобраћаја на путевима потребан вишесекторски приступ. Поступање
према већ провјереним примјерима добре праксе у свијету, најбољи је начин за почетак
смањења посљедица саобраћајних незгода. Релативно нови начин приступа овом проблему
је модел стратегије проактивних партнерстава (ППС), (Cardita and Дi Pietro, 2010).
Овај модел предвиђен је конкретно за локалне заједнице (мјеста, општине, итд.) и базиран је
на одрживим партнерствима власти, пословног сектора и грађанског друштва у неком мјесту.
ППС стратегија веома успјешно помаже локалним заједницама да остваре ефективан
напредак у мјери у којој је то реално могуће у превенцији повреда. ППС стратегија за
безбједност саобраћаја базирана је на претпоставци да постоји опште слагање између власти,
пословног сектора и грађанског друштва у побољшању квалитета живота становника
заједнице и самог људског живота. Стратегија се састоји из 6 основних корака, од којих сваки
појединачно даје важан допринос који се никако не може и не смије потцјенити (слика 1.),
(Марић и др., 2013).

Слика 1. Структура модела ППС
Шест основних корака су:
1) Изградња партнерстава
У овом кораку најважније је сљедеће:
 препознавање проблема и тражење рјешења,
 идентификовање кључних субјеката (стакехолдер-а),
 партнерски споразум и
 формирање ППС тима.
У складу са тим овај корак подразумијева окупљање кључних партнера ППС тима (локална
власт, полиција, здравство, образовање, водеће организације и групе у јавном и приватном
сектору, грађани...), који знају да постоји проблем и да утицај повреда смањује квалитет
живота грађана у локалној заједници. Окупљени партнери праве јавни споразум да ће
предузимати акције на бази поузданих података (30-дневни подаци). Кључни циљ ППС је
непрекидно кретање ка визији локалне стратегије безбједности саобраћаја, односно
смањење броја погинулих и тешко повријеђених, тако да дође не само до побољшања
квалитета живота у заједници, већ и људског живота.
2) Прикупљање података, управљање и анализа
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У овом кораку се прикупљају, анализирају и користе поуздани подаци о саобраћајним
незгодама (30-дневни), у циљу ефикасног и ефективног кретања ка смањењу броја погинулих
и тешко повријеђених.
3) Интегрисане акције безбједности саобраћаја
Када су на располагању поуздани 30-дневни подаци о саобраћајним незгодама (апсолутни и
релативни показатељи, као и индикатори безбједности саобраћаја) и сходно секвенцијалним
циљевима, ППС тим утврђује средње годишње циљеве смањења. Веома је важно прикупити
и податке као што су: број дана које тешко повријеђене жртве проведу у болници, болнички
трошкови и друштвено економски трошкови. У овом кораку доносе се одлуке о томе које су
акције потребне на макро нивоу (програми везани за локалне кључне факторе ризика и
додатне пратеће групе пројеката), микро нивоу и какве акције (на којој локацији или рад са
одређеном циљном групом, попут такси возача и возача аутобуса...). Ради планирања,
реализације и процјене идентификованих програма, пројеката и система утврђује се ко ће
водити акције (чланови саобраћајног, здравственог, образовног или приватног сектора) и
формирају се мањи тимови.
4) Праћење, евалуација и препознавање
У претходном кораку сваки акциони тим поставља своје циљеве који морају да доприносе
реализацији годишњих главних циљева дефинисаних од стране ППС тима. Сви тимови
дефинишу мјерљиве циљеве и затим прате свој мјесечни учинак. На крају сваког мјесеца се
одржавају прегледни састанци на селективној секторској бази. Лидери сваког програма
(везаног за неки локални кључни фактор ризика), лидери одговорни за повезане пројекте и
системе, лидери сваке групе пројеката и везаних пројеката, лидери сваке групе система и
везаних система пријављују активности и напредак. Редовно се, обично квартално, лидери
свих програма, пројеката и система окупљају како би разматрали учинак на постизању
постављених циљева и свој допринос у постизању главних циљева које је дефинисао ППС тим.
На годишњем нивоу се препознају неке групе из заједнице или појединци, који се награђују
општинским признањима за сопствено побољшање културе безбједности саобраћаја, као и
за допринос у унапређивању опште културе безбједности саобраћаја.
5) Преглед
Годишње се одржава завршни састанак у присуству градоначелника, кључних руководилаца,
генералног координатора ППС, координатора и лидера свих програма, пројеката и система
гдје се представљају резултати рада. На годишњем скупу сви износе своје резултате рада и
свој допринос постизању главних циљева које је поставио ППС тим. На овом састанку је веома
важно обезбиједити присуство кључних учесника/партнера/донатора и потенцијалних
учесника/партнера/донатора с обзиром да је ЦСР4 (корпоративна друштвена одговорност)
важан елемент плана.
6) Проширење и обнављање
Стратегија ППС, као динамичан процес непрекидног побољшања, захтјева сваке године
обнављање и проширење. Сваки програм, пројекат и систем ће бити проширени партнерима
(ранији партнери плус дефинисани будући партнери).
Из претходно изложеног јасно је да је модел ППС веома динамична стратегија коју локалне
заједнице користе зависно од свог политичког и друштвеног контекста и капацитета да
реализују програме, пројекте и системе. Свака заједница која усвоји ППС мора да прође овдје
наведених шест корака, с тим да је основни корак чија се важност не смије потцјенити прикупљање поузданих података. Сви други кораци директно зависе од релевантности
прикупљених података.
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ППС за безбједност саобраћаја базирана је на претпоставци да постоји опште слагање између
локалне власти, пословног сектора и грађанског друштва у побољшању квалитета живота
становника заједнице и самог људског живота. У многим градовима Бразила модел ППС
примјењује се од 2006. године. Као што је речено, модел ППС састоји се од шест основних
корака међу којима је и формирање типичног ППС тима (слика 2.).
С обзиром на претходно речено, наведени приступ проблему безбједности саобраћаја на
локалном нивоу могао би дати задовољавајуће резултате. Начин за добијање пуне подршке
од стране локалне власти за рјешавање проблема безбједности саобраћаја је да их убиједимо
да је УЛАГАЊЕ У БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ИНВЕСТИЦИЈА, А НЕ ТРОШАК.
У смислу тога могуће је дати приједлог основног (потребно га је прилагођавати условима у
одређеној локалној заједници) модела за управљање безбједношћу саобраћаја на локалном
нивоу, с тим да је он примјенљив и на вишим нивоима (регионални, републички), (слика 3.).

Слика 2. Стандардни ППС тим

Слика 3. Основни модел вишесекторског приступа (Марић и др., 2013)
Формирање Савјета за безбједност саобраћаја на локалном нивоу је дефинисано законом. У
многим градовима Републике Српске Савјети су основани, међутим они постоје само на
папиру, јер не врше своју функцију. Савјет треба да чине најодговорнији појединци из редова
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локалне управе, полиције, здравства, просвјете, осигурања на чијем челу треба да се налази
градоначелник или његов најближи сарадник.
Када оперативни тим (професионалци саобраћајне струке) на основу поуздане базе података
о саобраћајним незгодама и информација добијених на састанцима са свим стакехолдер-има
у локалној заједници уочи проблем, након тога даје конкретан предлог мјера (планови,
пројекти...).
Овако дефинисане пројекте у оквиру усвојене Стратегије безбједности саобраћаја на
локалном нивоу разматра Савјет и усваја или одбацује. Финансирање предложених пројеката
обезбјеђује Савјет на следеће начине: локална власт (буџет општине), републички буџет, ИПА
(Инструмент фор Пре-Аццессион ассистанце) фондови...
Након тога оперативни тим спроводи приједлог мјера на побољшању безбједности
саобраћаја, врши евалуацију рада и о резултатима спроведених активности периодично
извјештава Савјет.

20

II. БЕЗБЈЕДНОСТ ДЈЕЦЕ У ЗОНИ ШКОЛЕ
II-1. Структура саобраћајних незгода у Републици Српској
II-2. Страдање дјеце у саобраћају у Републици Српској

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ПОЗИВАМО ВАС НА
V МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“
27 -28. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ
БАЊА ЛУКА
WWW.ABSRS.ORG
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!!!

22

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

II-1. СТРУКТУРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Анализирајући податке о саобраћајним незгодама у Републици Српској, које су се догодиле у
периоду од 2011. до 2015. године, са посебним акцентом на страдање дјеце у саобраћајним
незгодама, добија се дјелимична слика о узроцима страдања најмлађе популације друштва.
С обзиром на ограничење овог истраживања а односи се на доступност података о страдању
дјеце у саобраћајним незгодама у Републици Српској, посматране су три категорије и то: 1)
путници- дјеца, 2) бициклисти- дјеца и 3) пјешаци- дјеца. Кориштени подаци у овој анализи
су преузети из базе Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Табела 1. Структура саобраћајних незгода у Републици Српској у периоду од јануара до
децембра 2015. године
СТРУКТУРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
ТИП САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
2012 2013
СН са погинулим лицима
128 145
СН са тешко повријеђеним лицима
537 491
СН са лакше повријеђеним лицима 1306 1466
СН са материјалном штетом
6401 6416
УКУПНО САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 8372 8518

2014
121
538
1493
6364
8516

2015
133
594
1643
6832
9202

Табела 2. Промјена структуре саобраћајних незгода по годинама у Републици Српској у
периоду од јануара до децембра 2015. године, изражене процентуално
2013/2011 2014/2012 2015/2012 2015/2014
13.3%
-5.5%
3.9%
9.9%
-8.6%
0.2%
10.6%
10.4%
12.3%
14.3%
25.8%
10.0%
0.2%
-0.6%
6.7%
7.4%
Посматрајући табелу 1. уочавају се осцилације у броју свих типова саобраћајних незгода. У
односу на 2014. годину, у 2015. години је забиљежен значајни пораст броја саобраћајних
незгода са погинулим (+9.9%), саобраћајних незгода са тешко повријеђеним лицима (+10.4%),
саобраћајних незгода са лакше повријеђеним лицима (+10.0%) и саобраћајних незгода са
материјалном штетом (+7.4%). На графику 1. је представљена структура саобраћајних незгода
у периоду од 2012-2015 године. Највише осцилација се уочава код саобраћајних незгода са
погинулим лицима, док код осталих типова саобраћајних незгода уочен је констатни раст
саобраћајних незгода у односу на 2012. годину и то:





саобраћајне незгоде са погинулим- + 3.9%
саобраћајне незгоде са тешко повријеђеним лицима- + 10.61%
саобраћајне незгоде са лакше повријеђеним лицима- + 25.80%
саобраћајне незгоде са материјалном штетом- + 6.73%
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График 1. Структура саобраћајних незгода у Републици Српској
Надаље, анализирајући структуру настрадалих у саобраћајним незгодама у Републици
Српској (табела 3.), уочен је тренд раста настрадалих у саобраћајним незгодама, са акцентом
на 2015. годину. Наиме, у овој години је дошло до пораста броја погинулих лица (+16.27%),
тешко повријеђених лица (+17.87%) и лакше повријеђених лица (+13.76%) у односу на 2014.
годину.
Табела 3. Структура настрадалих у саобраћајним незгодама у Републици Српској
СТРУКТУРА НАСТРАДАЛИХ
БРОЈ НАСТРАДАЛИХ
2012 2013 2014 2015
Погинула лица
136 152 131 150
тешко повријеђена лица 648 593 632 745
лакше повријеђена лица 2151 2318 2392 2694
УКУПНО НАСТРАДАЛИХ 2935 3063 3155 3573
Посебно је значајно примијетити, да се жестина саобраћајних незгода појачава односно да се
саобраћајне незгоде са лакшим повредама „прелазе” у саобраћајне незгоде са тешким или
смртоносним повредама.
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График 2. Структура настрадалих у саобраћајним незгодама у Републици Српској у
периоду од јануара до децембра 2015. године
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II-2. СТРАДАЊЕ ДЈЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Анализирајући страдање дјеце као путника на путевима Републике Српске, уочава се значајан
пораст броја лакше и теже повријеђене дјеце у 2015. години, него у претходним годинама
односно стање у 2015. години је најприближније стању из 2012. године. Број погинуле дјеце
у аутомобилу из године у годину је исти (табела 4. и график 3.). Статистика је показала, да
дјеца у аутомобилу најчешће страдају због не кориштења заштитних система (дјечјих аутосједишта, сигурносног појаса или приликом вожње на непрописан начин (у наручју, предњем
сједишту или пак у наручју возача).
Табела 4. Структура настрадале дјеце као путника у аутомобилу
ТИП САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
2011 2012 2014 2015
Путник- дјеца- ПОГ
2
1
2
2
Путник- дјеца- ТТП
16
12
13
17
Путник- дјеца- ЛТП
107
79
88 114
УКУПНО САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 125
92 103 133

ПУТНИК- ДЈЕЦА- ТТП
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График 3. Структура настрадале дјеце као путника у аутомобилу
Број тешко повријеђене дјеце као путника у аутомобилу је веома значајан и некориштење
заштитних система доприноси жестини повређивања истих. Наиме, уколико би степен
употребе заштитних система био већи, тиме би се смањиле последице саобраћајних незгода
у којим учествују дјеца као путници у аутомобилу.
Када се анализирају дјеца као бициклисти (табела 5. и график 4.), онда је стање нешто боље.
Наиме, у последње три године (2012, 2014 и 2015) нема погинуле дјеце као бициклиста, док
је број тешко повријеђене дјеце као бициклиста у 2015. години повећан (са 4 на 6) у односу
на 2014. годину.
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Табела 5. Структура настрадале дјеце као бициклиста
ТИП САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
2011 2012 2014 2015
Бициклисти- дјеца- ПОГ
1
0
0
0
Бициклисти- дјеца- ТТП
6
4
4
6
Бициклисти- дјеца- ЛТП
24
8
19
15
УКУПНО САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
31
12
23
21

БИЦИКЛИСТИ- ДЈЕЦА- ПОГ
1.2

БИЦИКЛИСТИ- ДЈЕЦА- ТТП
7
6
5
4
3
2
1
0

1

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0

0

0

2012

2014

2015

0
2011

6

6

2011

4

4

2012

2014

2015

БИЦИКЛИСТИ- ДЈЕЦА- ЛТП
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График 4. Структура настрадале дјеце као бициклиста
На крају, дјеца као пјешаци су посебно угрожена категорија учесника у саобраћају, јер са
поласком у школу добијају статус „равноправног учесника у саобраћају“. То је посебно
изражено у нижим разредима (други, трећи, четврти и пети односно прва тријада), јер у
већини случајева дјеца долазе у школу сами, а њихово знање о саобраћају није довољно. У
овој анализи (табела 6.), посебно треба издвојити 2015. годину, јер је у току ове године смртно
страдало 3 дјеце као пјешака, што је огромно повећање у односу на 2014. годину у којој није
било смртно страдале дјеце као пјешака. Број тешко повријеђене дјеце као пјешака је смањен
у 2015. години, док је број лакше повријеђене дјеце остао приближно исти.
Табела 6. Структура настрадале дјеце као пјешака
ТИП САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
2011 2012 2014 2015
Пјешаци- дјеца- ПОГ
1
1
0
3
Пјешаци- дјеца- ТТП
28
13
21
16
Пјешаци- дјеца- ЛТП
48
58
47
49
УКУПНО САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
77
72
68
68
На графику 5. је приказана структура настрадале дјеце као пјешака по годинама, за које су
били доступни подаци.
Страдање дјеце на путевима у Републици Српкој је веома озбиљан проблем и његово
рјешење захтијева дјеловање у неколико праваца. Првенствено, потребно је створити
„безбједне системе“ у зонама школе, у којима ће се дјеца имати тачне инструкције (исправно
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постављена и потпуна вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација) како се
безбједно понашати у саобраћају. Надаље, потребно је обезбиједити мјеста атракције у
близини школа (продавнице, пекаре, и сл.). Ово је посебно изражено у мјестима гдје се школе
налазе поред магистралних и регионалних путева, док се мјеста атракције налазе преко пута
или недалеко од школе, па су дјеца на паузама директно изложена саобраћају, односно
њихов ризик од учешћа у саобраћајној незгоди је веома висок. На крају, потребно је
едуковати дјецу, учитеље и родитеље о безбједном учешћу у саобраћају. Едукација треба да
обухвата два дијела и то: теоријски (кроз едукативне часове) и практични дио (на
полигонима). Такође, теоријском дијелу доприноси унапређење наставног плана и програма,
у којем би се дефинисало више часова који су посвећени или односе се директно или
индиректно на саобраћај.
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График 5. Структура настрадале дјеце као пјешака
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III-1. КОНЦЕПТ СИСТЕМСКОГ ПРИСТУПА
Системски приступ унапређењу безбједности дјеце у саобраћају подразумијева концепт
унапређења безбједности саобраћаја у зонама основних школа, који обухвата:







анализу саобраћајних незгода у којима су учествовала дјеца у ширем окружењу
школе, у одређеном периоду, са посебним освртом на просторну и временску
дистрибуцију саобраћајних незгода,
анализу ставова дјеце, родитеља, наставника и управе основне школе о мјерама
потребним за унапређење безбједности дјеце у зони школе, проблемима
саобраћајног образовања и васпитања дјеце, субјективно и објективно опасним
локацијама у саобраћају у окружењу школе, као и на путу дјеце од куће до школе.
Анализа ставова се реализује путем анкетирања. У дијелу анализе ставова, потребно
је анализирати и проблеме саобраћајног образовања и васпитања дјеце, са посебним
освртом на узраст у коме дјеца имају највећи ризик за учешће у саобраћајним
незгодама, као и о мјерама у саобраћајном образовању дјеце, потребним за
смањење ризика учешћа у саобраћајним незгодама,
обилазак зоне школе, као и обилазак локација објективно и субјективно повећане
угрожености дјеце у саобраћају. Наиме, прво је потребно извршити обилазак зоне
школе и идентификовати проблеме безбједности дјеце у саобраћају у зони школе, а
затим извршити обилазак субјективно и објективно опасних локација у окружењу
школе, која су идентификована у анализи незгода и ставовима дјеце, родитеља,
наставника односно управе школе. У зони школе, као и ширем окружењу школе врши
се посматрање понашања пјешака и возача, посебно дјеце учесника у саобраћају, са
циљем да се утврде проблеми безбједности саобраћаја.

Критеријум за одабир објективно опасних локација у окружењу школе је да буде испуњен
најмање један од сљедећих критеријума: локације (раскрсница, дионица улице и слично), на
којој су се догодиле дије или више саобраћајних незгода са учешћем дјеце; локације на
којима су се догодиле саобраћајне незгоде са тешким тјелесним посљедицама по дијете;
и/или локације на којима је дијете у својству пјешака учестовало у саобраћајној незгоди.
Критеријум за селекцију и анализу субјективно опасних локација у окружењу школе је да су
три или више анкетирана родитеља односно наставника/учитеља препознали мјесто као
локацију повећаног ризика за учешће дјеце у саобраћају. Наиме, како се на основу извршених
анализа ставова анкетираних родитеља јавља већи број субјективно опасних локација у
окружењу школе, то је неопходно извршити селекцију субјективно опасних локација/мјеста.
Локације које се појаве као субјективно опасне не значи и да су реално опасне. Приликом
обиласка локације утврђују се евентуални недостаци и опасности на наведеној локацији.
Приликом обиласка зоне школе и окружења школе може се појавити опасна локација која
није идентификована, нити као објективно опасна, нити као субјективно опасна, односно
локација коју истраживачки тим идентификује као додатно опасну локацију. Таква локација
се додаје списку локација које су означене као опасне. Обиласком опасних локација, могуће
је да дође до преклапања локација, односно могуће је да се иста локација појави и као
субјективно и као објективно опасна.
На локацијама повећаног објективног или субјективног ризика се врши посматрање
понашања пјешака, посебно дјеце и возача, помоћу припремљене листе понашања пјешака
и возача.
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III-2. КОНЦЕПТ АНАЛИЗЕ БС У ЗОНАМА ОСНОВНИХ
ШКОЛА/ ПРИМЈЕР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Узимајући у обзир представљени концепт анализе безбједности саобраћаја у зонама
основних школа, у овом дијелу биће приказан концепт анализе безбједности саобраћаја на
примјеру зона основних школа ''Петар Петровић Његош'' и ''Драган Херцог'' у Београду
(Република Србија). Обзиром да се основне школа ''Петар Петровић Његош'' и ''Драган
Херцог'' налазе у непосредној близини, као и да се зоне наведених школа преклапају, то се
спровела обједињена анализа безбједности саобраћаја зоне и окружења основних школа
''Петар Петровић Његош'' и ''Драган Херцог''.
Као окружење у коме је извршена анализа безбједности деце у саобраћају, одређен је
простор ограничен улицама Кнеза Милоша, Немањином, Булеваром Ослобођења и улицом
Пастеровом.
Објективно опасне локације
Дјеца узраста око девет година посебно су угрожена у саобраћају, што се евентуално може
тумачити тиме да дјеца у том узрасту почињу самостално учешће у саобраћају. Најризичнији
мјесец за учешће дјетета пјешака у саобраћајној незгоди је април, при чему су током дана,
дјеца пјешаци у периоду око 12-13 сати, најризичнија за учешће у саобраћајној незгоди.
Наведена расподела саобраћајних незгода је, прије свега повезана са понашањем дјеце у
саобраћају и проблемима које дјеца пешаци имају у саобраћају. За безбједно учешће дјеце
пјешака у саобраћају неопходно је поред свега одговарајућа едукација дјеце.
Међутим са друге стране, највећи број дјеце учествује у саобраћајним незгодама у својству
путника у возилу, због чега се посебна пажња мора посветити заштити дјеце путника у возилу,
односно едукацији родитеља о безбједности деце у саобраћају.
Примјеном дефинисаних критеријума за избор објективно опасних локација и просторне
анализе саобраћајних незгода са учешћем дјеце у окружењу основних школа ''Петар
Петровић Његош'' и ''Драган Херцог'', идентификовано је шест објективно опасних локација,
и то: раскрсница улица Ресавске и Немањине; раскрсница улица Светозара Марковића и
Немањине; раскрсница улица Краља Милутина и Немањине; раскрсница улица Делиградске
и Бирчанинове; раскрсница улица Делиградске и Пастерове и улица Војводе Миленка испред
основне школе ''Драган Херцог''.
Локације саобраћајних незгода у окружењу основних школа ''Петар Петровић Његош'' и
''Драган Херцог'', у зависности од начина учешћа дјеце (Слика 4.).
На три локације догодиле су се по двије саобраћајне незгоде са учешћем дјеце, и то:
раскрсница улица Ресавске и Немањине; раскрсница улица Краља Милутина и Немањине; и
раскрсница улица Делиградске и Пастерове, при чему је на раскрсници улица Делиградске и
Пастерове дијете пјешак учесник саобраћајне незгоде задобило тешке тјелесне повреде. На
локацијама раскрсница улица Светозара Марковића и Немањине; раскрсница улица
Делиградске и Бирчанинове; у улици Војводе Миленка испред основне школе ''Драган
Херцог'', по једно дијете пјешак је учестовало у саобраћајној незгоди (Слика 4.).
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Слика 4. Локације саобраћајних незгода са учешћем дјеце и локације повећаног ризика
учешћа дјеце у саобраћају
Анализа ставова-субјективно опасне локације
Већина анкетираних учитеља/наставника сматра да су дјеца данас безбједнија у саобраћају у
односу на период од прије десет година. Даље, већина анкетираних учитеља/наставника
сматра да су дјеца у другом разреду способна за самостално учешће у саобраћају, што са
друге стране одговара узрасту дјеце од 8 до 9 године у коме дјеца имају највећи ризик за
учешће у саобраћајној незгоди. Управо упоредном анализом учешћа дјеце у саобраћајним
незгодама и ставова учитеља/наставника о безбедном учешћу дјеце у саобраћају, може се
закључити да највећи проблеми безбједности дјеце у саобраћају постоје у периоду након
почетка самосталног учешћа дјеце у саобраћају, односно у процесу ''припреме'' (едукације),
дјеце за безбједно учешће у саобраћају. Први и други разред основне школе представља
најважнији период за саобраћајно образовање дјеце и у том периоду дјеци је
''најпотребнија'' едукација за безбједно учешће у саобраћају.
Већина учитеља/наставника као најважнију мјеру унапређења безбједности дјеце у зони
школе препознаје прилагођавање зоне школе ученицима.
Родитељи препознају себе као кључне особе за безбједност дјеце у саобраћају, и управо је та
чињеница важан елемент за правце дјеловања у безбједности саобраћаја односно то указује
на став родитеља да су спремни да дају значајан допринос унапређењу безбједности дјеце у
саобраћају.
Према дефинисаној методологији и упоредној анализи ставова анкетираних родитеља,
идентификоване су локације које родитељи, по њиховом мишљењу, сматрају опасним.
У односу на искуства сличних истраживања у другим градовима, карактеристично је за
Београд да родитељи и учитељи/наставници препознају опасне локације за њихову дјецу које
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су значајно удаљене од основне школе. Наиме, искуства истраживачког тима су показала да
родитељи углавном воде рачуна и бригу о проблемима у саобраћају у непосредној близини
школе, док су резултати овог истраживања показали да родитељи поред локација у окружењу
школе, препознају и већи број локација које су значајније удаљене од школе. У том погледу
резултати истраживања се могу евентуално објаснити даљином путовања дјеце од куће до
школе.
Родитељи су у анкетном истраживању препознали сљедеће локације у окружењу школе као
опасне: паркирање возила на тротоару, због чега су дјеца принуђена да се крећу коловозом;
у близини основне школе Петар Петровић Његош; недовољно уочљива хоризонтална и
вертикална сигнализација у улици Делиградској; раскрсница улица Немањине и Ресавске;
раскрсница улица Ресавске и Милоша Поцерца; раскрсница улица Ресавске и Војводе
Миленка; радови у улици Војводе Миленка, при чему су заузети тротоари и раскрсница улица
Ресавске и Бирчанинове.
Поред наведених конкретних опасних локација у окружењу школе, анкетирани родитељи су
препознали уопштене опасности које се односе на саобраћајне ситуације и могу бити
повезане са већим бројем локација, и то: контејнери на улици који ограничавају прегледност,
при чему посебно велика опасност постоји уколико су контејнери постављени тако да
ограничавају прегледност пјешачког прелаза; непрописно паркирање у зони школе, при чему
се дјеца провлаче између паркираних возила стварајући на тај начин опасност; дужина
трајања зеленог сигнала за пешаке на широким саобраћајницама (у Немањиној улици),
односно појава црвеног светло за пјешаке током преласка коловоза; пјешачки прелази на
раскрсницама на којима возачи имају условни сигнал за скретање десно, што дјеци посебно
отежава прелазак.
Наиме, дјеца на почетку самосталног учешћа у саобраћају, тешко разумију ситуацију да и
поред зеленог сигнала, морају да обрате пажњу на возила која врше скретање.
Поред наведених локација и саобраћајних ситуација које родитељи сматрају опасним, у
истраживању се појавио и већи број локација у ширем окружењу школе, које су родитељи
препознали као опасне, и то: трајање зеленог сигнала за пјешаке на раскрсници улица Савске
и Немањине; већа брзина кретања возила из Сарајевске улице преко пјешачког прелаза на
раскрсници улица Сарајевске и Милоша Поцерца; безбједност пјешака на пјешачком прелазу
на раскрсници улица Михајла Богићевића и Гаврила Принципа; безбједност пјешака на
пјешачком прелазу на раскрсници улица Михајла Богићевића и Гаврила Принципа;
недовољна ширина тротоара преко пута стадиона ''ЈНА'', а непосредно поред цркве
"Арханђела Гаврила"; прегледност на раскрсницама у улици Васе Пелагића и безбједност
пјешака на пјешачким прелазима у улици Васе Пелагића односно брзина кретања возила у
улици Васе Пелагића и небезбједни пјешачки прелази (широке саобраћајнице), на Тргу
Ослобођења (Аутокоманди).
У спроведеном истраживању, учитељи/наставници као конкретне опасности у непосредној
близини школе препознали су опасност од паркираних возила око школе, због чега су дјеца
и они принуђени да се крећу коловозом. Учитељи/наставници су значајно већи број опасних
локација препознали у ширем окружењу школе, и то: небезбједан пјешачки прелаз на углу
улица Михајла Богићевића и Гаврила Принципа; опасност од преласка коловоза у улици
Незнаног јунака; небезбједни пјешачки прелази на Тргу Ослобођења; раскрсница улица
Балканске, Гаврила Принципа и Адмирала Гепрата и раскрсница улица Сарајевске, Рисанске
и Бирчанинове.
На основу анализа ставова родитеља и учитеља/наставника о проблемима безбједности
саобраћаја и опасним локацијама у окружењу школе, а према наведеном критеријуму,
дефинисане су субјективно опасне локације у окружењу школе (Слика 5.), и то: паркирање
возила на тротоару, због чега су дјеца принуђена да се крећу у близини основне школе Петар
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Петровић Његош; раскрсница улица Немањине и Ресавске и раскрсница улица Ресавске и
Милоша Поцерца.

Слика 5. Субјективно опасне локације у окружењу школа
Анализа саобраћајног система у зони школе
Трећи дио истраживања безбједности дјеце у саобраћају у окружењу школа ''Петар Петровић
Његош'' и ''Драган Херцог'', обухватио је обилазак зоне школе и уочавање проблема
безбједности дјеце у саобраћају у зони школе. Тим истраживача је према представљеној
методологији извршио обилазак зоне школе, објективних и субјективних локација повећане
угрожености у саобраћају са циљем да се утврде, а касније и отклоне потенцијални проблеми
безбједности саобраћаја, који су прије свега повезани са потребама и навикама дјеце.
Обиласком школе, утврђене су границе зоне школе. Проблеми безбједности дјеце у
саобраћају који су уочени приликом обиласка школе су евидентирани, и приказани на скици
проблема (Слика 6.), а као најзначајнији проблеми у зонама школа ''Петар Петровић Његош''
и ''Драган Херцог', идентификовано је сљедеће: недовољна дужина ограде испред основне
школе ''Драган Херцог'' (постојећа дужина ограде није одговарајућа и омогућава дјеци да се
провлаче између паркираних возила због чега може настати опасност); постојеће границе
зоне школе у улицама Ресавској и Војводе Миленка нису одговарајуће; паркирана возила
непосредно поред пјешачких прелаза на раскрсници улица Ресавске и Бирчанинове;
паркирана возила непосредно поред пјешачких прелаза на раскрсници улица Ресавске и
Војводе Миленка, и паркирана возила у улици Војводе Миленка испред основне школе
''Драган Херцог'' која ометају функционисање саобраћаја.
На основу упоредне анализе објективних и субјективних локација повећаних угрожености у
саобраћају, може се закључити да су раскрснице улица Немањине и Ресавске, као и Ресавске
и Војводе Миленка, у обје методологије идентификоване као локације повећане угрожености
дјеце у саобраћају. Проблеми безбједности саобраћаја за дјецу при преласку коловоза на
раскрсници улица Ресавске и Немањине представља дужина трајања зеленог сигнала за
пјешаке при преласку коловоза улице Немањине. Наиме, код дјеце током преласка улице и
при појави црвеног свјетла на семафору долази до забуне шта урадити. Поред тога, проблеми
безбједности саобраћаја на раскрсници улица Ресавске и Немањине настају и у условима
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''блокирања'' раскрснице, односно у ситуацијама када возила не стигну да изађу из
раскрснице током зеленог сигнала.

Слика 6. Скица проблема безбједности саобраћаја у окружењу школа
Значајни проблеми безбедности саобраћаја на раскрсници улица Ресавске и Немањине
постоје и при десном скретању возила из улице Немањине у улици Ресавској на условни
десни сигнал, што дјеци отежава и чини прелазак улице Ресавске небезбједан. Коловоз улице
Ресавске се прелази из два дијела, односно пјешаци морају на острву сачекати зелено свјетло
да би могли завршити прелазак коловоза.
С обзиром на наведено, свјетлосни сигнали за пјешаке на преласку улице Ресавске морају
бити пројектовани тако да дјеца могу на исти зелени сигнал прећи цијелу ширину коловоза
улице Ресавске.
Раскрснице улица Ресавска и Бирчанинове, као и Ресавске и Војводе Миленка су обиласком
зоне школа идентификоване као локације повећане угрожености дјеце у саобраћају, прије
свега због ограничене прегледности на раскрсницама условљене паркираним возилима.
Током обиласка зоне школа и локација повећане угрожености дјеце у саобраћају,
истраживачки тим је и на раскрсници улица Ресавске и Милоша Поцерца идентификовао,
такође, проблем паркираних возила која ограничавају прегледност на раскрсници, а посебно
на пјешачким прелазима. Поред тога, на раскрсници улица Ресавске и Милоша Поцерца
истраживачки тим је идентификовао и проблем брзине кретања возила улицом Ресавском и
улицом Пастеровом ка улици Милоша Поцерца. Наиме, у истраживању на наведеној
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раскрсници уочене су веће брзине кретања возила, што представља потенцијални проблем
за безбједност дјеце.
Значајан број возача се на раскрсници улица Ресавска и Милоша Поцерца, труди да у
последњим тренуцима зеленог сигнала прође раскрсницу, због чега долази и до повећања
брзине кретања возила. Описана ситуација представља опасност за пјешаке, а посебно за
дјецу, која на супротном дијелу раскрснице, од смјера кретања возила, започињу прелазак
коловоза.
Кључни кораци у дефинисању системског приступа побољшању безбједности дјеце у
саобраћају у зонама школа су сљедећи:





Дефинисати основне правце дјеловања, чији је циљ смањење страдања дјеце у зони
школе,
Израда елабората БС,
Израда елабората СОВ-а и
Израда саобраћајног пројекта.

Овако систематизоване мјере и активности гарантоваће одрживо смањивање страдања дјеце
у саобраћају. Системске мјере ће трајно унаприједити ставове дјеце, што ће, у будућности,
одлучујуће подупријети одрживо унапрјеђење безбједности саобраћаја у нашој земљи.
Наиме, дјеца која су сада у школи, сутра ће бити родитељи, учитељи, професори, полицајци,
директори, начелници, градоначелници, министри итд. Тако изграђена нова генерација је
најбољи гарант одрживог развоја капацитета и интегритета свих појединаца и институција у
систему безбједности саобраћаја. Развој професије и професионализма у безбједности
саобраћаја и стално унапрјеђење институција омогућиће одрживо унапрјеђење безбједности
саобраћаја у будућности.
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IV. ЕЛАБОРАТ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
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IV-2. Упутство за израду елабората беззбједности саобраћаја
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IV-1. ПОЈАМ, ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА БС
Елаборат безбједности саобраћаја је основни и полазни документ за сваки даљи рад на
унапређењу безбједности дјеце у саобраћају. У овом документу детаљно се анализира
постојеће стање и различити проблеми безбједности дјеце у саобраћају. Елаборат
безбједности саобраћаја у зони школе обухвата детаљну анализу локалног саобраћајног
окружења школе и елиминацију опасних мјеста планирањем и предузимањем мјера
прилагођавања саобраћајне инфраструктуре дјеци и обрнуто.
Основни циљеви елабората безбједности саобраћаја у зони школе су:







Прикупљање, обједињавање и пружање свих информација битних за безбједност
дјеце у саобраћају у зони школе
Прецизно дефинисање опасних локација и ситуација у зони школе
Дефинисање конкретних и локално актуелних тема за учитеље у едукацији дјеце
Планирање и брзо остваривање свих реално могућих (нискобуџетних) мјера
унапређења безбједности дјеце у зони школе
Планирање и рад на остваривању захтјевнијих дугорочних мјера за унапређење
безбједности дјеце на њиховом путу од куће до школе и обрнуто
Иницирање конкретних активности државних и локалних органа из њихове
надлежности (Министарство за саобраћај, полиција, комуналне службе)

Елаборат безбједности саобраћаја у зони школе треба да садржи сљедеће:













Опште информације о школи
Информације о околини
Анализа свих случајева страдања ученика школе
Анкета родитеља
Реалне путање кретања дјеце на путу до школе
Анализа безбједности најзаступљенијих путања (коридора)
Дефинисање најбезбједнијих коридора (сугестија за корекцију уобичајених линија
кретања дјеце)
Теме за примјењену едукацију о безбједности саобраћаја, о конкретним проблемима
средине (проблемска, просторна и временска актуелност)
Конкретно ангажовање државних и локалних органа
Потребе и могућности увођења школских саобраћајних патрола
Потребе и могућности увођења школских аутобуса
Актуелни прописи који регулишу ову област
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IV-2. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА БС
За израду елабората безбједности у саобраћају ученика основне школе потребно је обавити
одређене припремне радње и дефинисати основне елементе рада. У складу са тим
неопходно је обавити сљедеће припремне радње:
1. Направити основну (мастер) карту насеља или дијела насеља који гравитира обрађиваној
школи, са свим улицама и стамбеним објектима укључујући кућне бројеве. Карта треба
да покрива приближно 90% локација становања ученика школе, због квалитетног
приказа путања кретања дјеце. Технички, карта може бити направљена од стандардног
плана града са одговарајућом прецизношћу и видљивим појединим зградама
(адресама).
У папирној варијанти карта мора имати димензије минимално формата А-3. Пожељно је
направити електронску варијанту карте (коришћењем дигитализованих мапа насеља,
изводи из ГИС-а и сл.), због бржег и квалитетнијег обрађивања појединих тематских
карти елабората. У електронској варијанти апликација симбола на карту се врши у неком
од графичких програма, са излазним форматом ЈПГ или ГИФ.
2. Прибавити основне податке о школи:
 Опис и карактеристике локације
 Број ученика по разредима
 Организација смјенског рада (трајање наставе, разредна подјела по смјенама)
 Затворени и отворени простор за евентуално полигонско вјежбање (димензије, скица,
фотографије)
 Расположиви уређаји за мултимедијске презентације (врста, количина)
 Преглед садржаја (тематских јединица) које дјеца уче о саобраћају по разредима
 Литература о безбједности саобраћаја којом располажу ученици и школа
 Приказ најбоље праксе (садржаји, начин рада са децом и искуства учитеља које
управа школе истакне као најуспјешније у овој области, опис начина едукације од
стране самих учитеља или управе школе)
3. Обавити анкету родитеља свих ученика (слика 7.). Анкетирање се спроводи преко
директора основне школе и учитеља, који дјеци дају упитнике и наредног дана, по
попуњавању од стране родитеља, анкетни упитници се прикупљају. Прва страна анкетног
обрасца је приложена, а полеђина је графички приказ – мапа насеља са јасно видљивим
адресама становања, улицама и школом, намјењена за појединачно уцртавање путања
кретања дјеце до школе, најчешћих мјеста за игру и опасних локација по мишљењу
родитеља. Послије попуњавања анкете, иста се због брже и систематичније обраде уноси
у приложену МС Еxцел табелу која је касније и дио елабората. Сваки од упита се послије
уношења анкета у истом програму аутоматски претвара у одговарајуће графиконе који
су, уз одговарајуће коментаре, копирани на одговарајуће мјесто у елаборату. Попуњени
анкетни упитници се прилажу одвојено од елабората (не кориче се).
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ОШ:__________________

Разред који похађа Ваше дете:_______
X:
Y:

1

Ваша адреса
становања

2

Процените дужину
пута (удаљеност) од
куће до школе (км
или м)

место:_______________________
улица:________________________________________ број________

3

4

5

Да ли Ваше дете на
путу до школе
прелази преко
коловоза и колико
пута?

Дете се на путу до
школе креће:
(код жељеног
одговора ставите
крстић у кућицу)
Најчешће до школе
дете иде:

6

Пешице, дете
најчешће иде:

7

Дете на путу до
школе:

8

9

10

11

Да ли сте деци
објаснили све
опасности у
саобраћају на путу до
школе?
Да ли сматрате да је
Ваше дете довољно
опрезно на путу до
школе?
Да ли Ваше дете иде
обележеним
пешачким прелазима
(уколико постоје)?
Да ли на путу од куће
до школе има за децу
опасних места?

- без обележеног пешачког прелаза, са ретким саобраћајем
______пута,
- без обележеног пешачког прелаза, са густим саобраћајем
______пута,
- на обележеном пешачком прелазу, са ретким саобраћајем
______пута,
- на обележеном пешачком прелазу, са густим саобраћајем
______пута,
- на обележеном семафоризованом пешачком прелазу _______пута,
- број прелаза обезбеђених “лежећим полицајцима” _______пута.
-  искључиво тротоарима и другим површинама намењеним
пешацима;
-  делимично неуређеним површинама за кретање пешака,
(стазе, пречице и сл.), и то приближно _____ метара;
-  делимично по коловозу, и то приближно______метара.
-  пешице;
-  бициклом;
-  аутобусом ЈГС;
-  возимо га колима;
- остало: _____________________________.
-  само;
-  у мањој групи;
-  са једним другом/другарицом;
-  у већој групи ђака;
-  са старијим братом/сестром;
-  са бабом/дедом;
-  са родитељем/старатељем;
- остало______________.
-  не водимо;
-  водимо понекад;
-  пратимо понекад скривени, због контроле;
-  водимо редовно;
-  водимо ми или неко од осталих родитеља из групе.
-  не;
-  да, уопштено;
-  да, конкретно на терену.
-  не, није;
-  углавном јесте;
-  јесте, прилично;
-  да, апсолутно.
-  да, редовно;
-  углавном;
-  ретко;
-  није ми познато.
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(Ако има, молимо Вас
наведите тачно место
и опис локације)
Да ли сте уочили,
осим опасности на
путу до школе и
друге опасне
ситуације за Ваше
дете у саобраћају?
Уколико јесте,
наведите их:
Кога сматрате
најодговорнијим за
безбедност деце у
саобраћају (од 1 до 9
по значају)
1најодговорнији?
Оцените општи ниво
безбедности деце у
саобраћају у Новом
Саду
Оцените степен
угрожености деце у
саобраћају у Вашем
окружењу
По Вама, да ли су
деца безбеднија у
саобраћају данас у
односу на период од
пре десетак година?
Да ли је у зони школе
коју похађа Ваше
дете било техничкорегулативних
интервенција
(лежећи полицајци,
сужавање коловоза и
др.)?
Шта је најважније
предузети да би се
смањио број
настрадале деце
(градација од 1 до 4),
1-најважније

- родитеље, на_____месту;
- децу, на______месту;
- наставнике, на______месту;
- средства јавног информисања, на____месту;
- возаче, на____месту;
- законодавца, на____месту;
- градску управу, на____месту; - полицију, на____месту;
- неког другог: (кога?)_____________________________ , на____месту.
-  веома угрожена;
-  безбедна;

-  угрожена;
-  веома безбедна.

-  веома угрожена;
-  безбедна;

-  угрожена;
-  веома безбедна.

-  да, зато што _____________________________________________,
-  да, мало, зато што _________________________________________,
-  не, зато што ______________________________________________.
-  да, и то___________________________________________________,
_____________________________________________________________
-  да, мало, и то______________________________________________,
-  не.

- подучавање, _____________,
- техничка регулатива, ______,
- казнене мере, ____________,
- остало (шта?)

.

- криминал _____;
- саобраћај _____;
- електрична енергија _____;
- пожари _______;
- доступност ватреног оружја _____;
- падови и остале механичке повреде _____;
- утопљења _____;
- остало (шта?)__________.
У саобраћају, Ваше
-приликом одласка у школу, ______;
дете је најугроженије -приликом повратка из школе, ______;
(рангирати од 1 до 4) -за време боравка у школи (одмори), ______;
1-најугоженије:
-на игралиштима, ______.
Да ли Ваше дете
-  не, никада;
учествује у
Рангирајте области
ризика страдања
деце у Новом Саду,
од 1 до 8, (1-највећа
опасност):
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саобраћају као пешак -  ретко;
у условима смањене
видљивости (рано
-  да, често.
јутро, сумрак, вече,
ноћ)
-  да, учествовало је, опис догађаја:_____________________________

22

23

24

25

Да ли је ваше дете
било учесник у
саобраћајној незгоди
или у опасности да
настрада у
саобраћају
Дете је том приликом
било:
На основу чега сте
учили Ваше дете
безбедном учешћу у
саобраћају?
Да ли у Вашем
насељу постоји
бициклистичка стаза?

__________________________________________________________
- последице:_______________________________________________
-  било је у опасности, опис _________________________________
__________________________________________________________
-  не.
-  пешак; -  возач бицикла; -  у путничком возилу; -  у возилу ЈГС;
- остало (шта?)_______________________________________________.
-  нисмо га учили; -  искуство; -  знање; -  дечија литература;
- остало (шта?)_______________________________________________.
-  да, довољна дужина;
-  не, а потребна је;

-  да, али је кратка дужина;
-  не, и није потребна;

Слика 7. Примјер анкетног упитника за родитеље (Србија)
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Тематске карте
Основа за њихову израду је мастер-карта, која се квалитетно копира у довољном броју
примјерака (папирна варијанта) или служи као основа за апликацију симбола (електронска
варијанта).
Карте које су основа за анализу и дио елабората:
К0 - Основна подлога - карта одговарајућег дијела насеља са маркираном школом, видљивим
свим улицама, битним објектима и кућним бројевима становања ученика.

Слика 8. К0
- примарне саобраћајнице (црвена боја)
- секундарне саобраћајнице (жута боја)
- споредне саобраћајнице (зелена боја)
К1 - Карта путања кретања дјеце (кућа-школа). Црвеном тачком се видљиво означи мјесто
становања појединог дјетета (на основу анкета родитеља), а затим се црвеном линијом по
задатој путањи (са полеђине анкете родитеља) исцртава кретање дјетета.

Слика 9. К1
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К2 - Обрађена мрежа путовања, на основу карте бр. 1. Улице и стазе којима се креће већи
број дјеце се означавају линијама чије су ширине пропорционалне броју дјеце која користе
тај дио улице. На сваком сегменту линије, потребно је у кругу уписати и одговарајући
апсолутни број.

Слика 10. К2
К3 - Опрема и карактеристике уличне мреже. Тротоар који постоји и употребљив је означава
се зеленом линијом. Тротоар који постоји, али је неупотребљив (паркирана возила или други
објекти) означава се плавом бојом. Непостојање тротоара на једној или обје стране коловоза
означава се црвеном линијом. Пјешачки прелаз се означава линијама и симболом ОПП, а
семафоризовани пешачки прелаз линијама и симболом СПП. Пјешачка ограда између
тротоара и коловоза се означава симболом ПО, а ''лежећи полицајац'' линијом и симболом
ЛП.

Слика 11. К3 (тротоари)
ЦРВЕНО: Тротоар закрчен паркираним возилима и другим објектима
ЗЕЛЕНО: Тротоар употребљив за несметано кретање пјешака
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К4 - Стање и недостаци опреме. Сви недостаци на већ постојећој опреми и сигнализацији се
уцртавају и фотографишу. Најчешћи примјери су: избрисана хоризонтална сигнализација,
ишчупан или демонтиран саобраћајни знак, саобраћајни знак обрастао зеленилом, оштећен
или неовлашћено уклоњен ''лежећи полицајац'' и сл. Ови подаци служе као основа за
неодложно поступање надлежних служби и враћање у редовно стање. Такође, фотографишу
се и објекти који ометају прегледност или физички сметају кретању дјеце на значајнијим
коридорима (контејнери, трафике, грађевински материјал, паркирана и напуштена возила
итд.)

Слика 12. К4
К5 - Карта објективног ризика за дјецу у саобраћају. Све незгоде у претходном, најмање
петогодишњем периоду, у којима су учествовала дјеца (до 14 година) као пјешаци или
бициклисти се лоцирају на посебној карти.

Слика 13. К5
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Подаци о незгодама се добијају у локалној јединици саобраћајне полиције.
К6 - Карта субјективног ризика - све локације које су родитељи у својим анкетама означили
као опасне. Означавају се круговима чији пречници су пропорционални броју родитеља који
су их нотирали, са уписаним апсолутним бројем.
К7 - Комбинована карта објективног и субјективног ризика - елементи са претходне двије
карте приказани заједно.

Слика 14. К6
К8 - Објекти атракције за дјецу - сви објекти који привлаче дјечију пажњу и иницирају
кретање ка њима (игралишта, киосци, продавнице, видео - играонице)

Слика 15. К8
По потреби, за специфичну локацију могу се урадити и додатне карте.
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Фотодокументација
Фотографишу се сви значајни детаљи, као илустрација појединих карти и цијелог елабората.




Опасне локације, са видљивим карактеристикама
Опасне ситуације (непрописно кретање дјеце, возача)
Све друге околности битне за илустровање појединих проблема

Фотографише се дигиталним фото-апаратом, са колор-фотографијама снимљеним на ЦДРОМ у формату ЈПГ, са прилагођеном резолуцијом која омогућава потребан квалитет и
величину поједине фотографије просјечно 100-300 КБ. Фотографије се интегришу (инсертују)
у текст на одговарајућим мјестима.

Слика 16. Заклоњен саобраћајни знак

Слика 17. Паркирано возило на улазу/излазу у школско двориште

Слика 18. Претрчавање дјеце у висини школског дворишта
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Анализа стања безбједности дјеце у саобраћају, која обухвата:








Карактеристике страдања дјеце-пјешака (статистика СН)
Анализа ставова родитеља о опасностима (слика 7.)
Анализа безбједности саобраћајница – генерално
Анализа безбједности саобраћајница, у функцији бројности дјеце која их користе
Дефинисање и описивање реално опасних и потенцијално опасних локација и
ситуација, документовано фотографијама, и подацима из евиденције СН и ставова
родитеља
Неопходни и неодложни радови на саобраћајницама (обнављања постојеће
сигнализације, опреме или расвјете)
Потребни нови захвати за унапређење безбједности дјеце

Материјал за конкретизацију едукације дјеце обрађиване школе




Информатор за наставнике о стању безбједности дјеце у саобраћају (даје се приказ
стања и конкретне препоруке за едукацију дјеце, која уважава реалне локалне
проблеме који могу довести до страдања дјеце.)
Информатор (летак) за родитеље (шта је потребно на родитељским састанцима, да
учитељи конкретно сугеришу родитељима)
Постер са опасним локацијама и ситуацијама. У изради постера треба укључити и
ученике школе и учитеље, тако што ће студент направити концепцију и дати потребне
материјале (фотографије, карте, описе).

Школске саобраћајне патроле




Законски основ за организовање ШСП по домаћим прописима
Процјена потреба за увођењем ШСП у обрађиваној школи (на основу анализе стања
безбједности дјеце те школе)
Приједлог програма ангажовања ШСП за обрађивану школу (гдје, када, како, уз чију
подршку)

Школски аутобуси



Процјена потреба за увођењем ША у обрађиваној школи (на основу анализе локација
становања, ставова родитеља, стања безбједности и других фактора)
Конкретизација евентуалних потреба за увођењем ША (које релације, када, колико
ученика....)

Информатор за управу школе



Надлежности појединих државних и локалних институција за ријешавање појединих
проблема не територији којој обрађивана школа припада, а који могу утицати на
безбједност дјеце у саобраћају
Адресар поменутих институција (адресе, бројеви телефона, Е-маил, одговорне особе)
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V-1. ЦИЉ И ПРАВЦИ ДЈЕЛОВАЊА
Eлаборат саобраћајног образовања и васпитања (СОВ) има циљ да подржи прилагођавање
дјеце саобраћајном окружењу. За сваку школу би требало детаљно сагледати све аспекте
саобраћајног образовања и васпитања, те у конкретним условима детаљно планирати начин,
вријеме, мјеста и друге елементе саобраћајног образовања и васпитања ученика основне
школе. Ово подразумијева непосредан рад на унапређењу знања, ставова и понашања
родитеља, учитеља, наставника и саобраћајних полицајаца који су укључени у овај процес.
Посебно је важно да у овом документу буду предвиђени начин и конкретна мјеста на којима
ће се реализовати практичан тренинг у саобраћају. Eлаборат СОВ-а обухвата:









дефинисање праваца деловања и носилаца активности (породица, школа, средства
јавног информисања, учесници у саобраћају и др.),
дефинисање циљних група према којима треба усмјерити дјеловање и у том погледу
дефинисати приоритете и начине реализације програма (на основу извршених
анализа безбједности саобраћаја утврдити приоритете корективног дјеловања),
детаљну анализу постојеће праксе СОВ у датој основној школи,
сагледавање свих недостатака постојеће праксе СОВ,
дефинисање врло конкретног и датим условима прилагођеног програма саобраћајног
образовања и васпитања који ће обезбиједити стицање знања, формирање ставова и
понашања,
дефинисање начина реализације програма СОВ,
идентификовање потреба за стручним усавршавањем учитеља, наставника,
саобраћајних полицајаца и родитеља,
перманентно праћење начина дјеловања и остварених резултата и у том смислу
предузимање корективних акција.

Анализом страдања дјеце у саобраћају у Србији и Републици Српској, а посебно у Београду и
Бањалуци, уочене су одређене локације са повећаном угроженошћу дјеце у саобраћају. На
мање од 5% уличне мреже у Београду страдало је око 40 % дјеце. Око 60 % од укупног броја
повријеђене дјеце у саобраћају, били су повријеђени на остатку уличне мреже у Београду.
Овакво стање одређује основне правце дјеловања у циљу смањења страдања дјеце у
саобраћају, и то:
А) Прилагођавање околине дјеци, тј. примјена техничко-регулативних, грађевинских и
других мјера које имају за циљ прилагођавање саобраћаја и инфраструктуре дјеци и
Б) Прилагођавање дјеце околини - саобраћајном окружењу, које се првенствено, спроводи
кроз унапређење саобраћајног образовања и васпитања (СОВ) дјеце у школи и у
породици.
Први сет мјера има циљ да олакша дјеци учешће у саобраћају и смањи ризике кретања у
најугроженијим зонама. Може се постићи реализацијом редовних (годишњих) провјера
безбједности саобраћаја у зонама свих основних школа и израдом саобраћајних пројеката
зона школе.
Други сет мјера треба да смањи ризике на свим дијеловима уличне мреже, а не само у зонама
повећане угрожености, треба и да изгради добре основе за безбједно учешће у саобраћају у
свим саобраћајним ситуацијама и свим улогама у саобраћају, али и да унаприједи свијест о
ризицима у саобраћају код будућих креатора система. Ово се, првенствено, постиже
квалитетним саобраћајним образовањем и васпитањем чији исходи су добро знање,
учвршћени исправни ставови и навике, односно безбједно понашање у саобраћају.
Систематско праћење и анализа постојећег СОВ у основној школи и стално унапређење СОВ
може се постићи израдом и сталним ажурирањем, тзв. Eлабората СОВ.
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V-2. ОСНОВНИ САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА
САОБРАЋАЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Са циљем да се обезбиједи стално унапређење знања, ставова и понашања у саобраћају
дјеце, учитеља, педагога, родитеља и других, Eлаборат СОВ би требало да има сљедећи
садржај:
1. Увод
Увод дефинише на чему се заснива Eлаборат СОВ дјеце у анализираној школи, његову
улогу у подизању нивоа безбједности дјеце, коме је намијењен, ко је дужан да га
спроводи, ко је дужан да га познаје и да се у складу са његовим одредбама понаша.
Успоставља се веза са раније урађеним Eлаборатом безбједности саобраћаја за школу. У
уводу се наводе и основни садржаји Eлабората СОВ.
2. Основни подаци о установи (ово се ради у свим случајевима, осим када школа посједује
елаборат безбједности саобраћаја)
3.1. Макро и микро локација школе
3.2. Особље школе
3.3. Родитељи и дјеца
3. Анализа и приказ стања саобраћајног система у зони школе
4.1. Дефинисање подручја (зона и локација) истраживања
4.2. Улична мрежа у зони истраживања
4.3. Анализа режима саобраћаја
4.4. Анализа стационарног саобраћаја
4.5. Линије јавног градског саобраћаја
4.6. Постојање специјализованог превоза (школски аутобуса, ...)
4.7. Остали важни елементи постојећег стања (киосци, контејнери и др.)
4. Анализа безбједности (угрожености) дјеце у саобраћају на анализираним локацијама
4.1. Анализа анкетног истраживања (дјеце, родитеља и учитеља), (прилози 1., 2., 3. и 4.)
4.2. Објекти велике атракције за дјецу
4.3. Анализа пјешачког саобраћаја са посебним освртом на дјецу пјешаке
4.4. Анализа конфликата у зони
4.1. Метод добијања података и вршења анализе
4.2. Просторна анализа
4.3. Временска анализа
4.4. Типичне ситуације у којима страдају дјеца-пјешаци у зони пројекта
4.5. Анализа по осталим обиљежјима
4.6. Анализа старосне структуре оборене дјеце-пјешака
4.7. Анализа структуре оборене дјеце-пјешака на основу пола
4.8. Анализа посљедица обарања
4.9. Остале специфичности локација
5. Анализа и приказ стања саобраћајног образовања у школи
5.1. Анализа компетенције наставног особља које реализује СОВ (саобраћајног
образовања и васпитања)
5.2. Анализа мјеста извођења наставе – СОВ (учионица, полигон, игралиште,
саобраћајнице у близини школе)
5.3. Анализа динамике и садржаја СОВ по годинама, наставним предметима и мјесецима
(Анализа наставног плана и програма по разредима)
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5.4. Анализа начина извођења СОВ
5.5. Анализа метода евалуације и унапређења СОВ
5.6. Анализа наставних средстава и учила која се користе у СОВ
5.7. Анализа СОВ у породици
5.8. Анализа рада са родитељима у циљу унапређења СОВ у породици
6. Концепција унапређења безбједности саобраћаја заснована на унапређењу СОВ
6.1. Класификација реализатора образовних мјера
6.2. Начини реализације образовних садржаја
7. СОВ у функцији повећања нивоа безбједности дјеце у саобраћају
7.1. Концепт ''10 лекција које живот значе''
7.2. Анализа могућности реализације СОВ у оквиру постојећег наставног плана и
програма
7.3. Анализа специјализоване литературе која се користи за СОВ
7.4. Усклађивање "10 лекција које живот значе" са конкретним потребама дјеце
7.5. Примјена "10 лекција које живот значе'' у пракси
8. Контрола и праћење ефеката примјењених едукативних мјера
8.1. Праћење и анализа знања и ставова дјеце (очекивани исходи, тестови, анализа и
дефинисање образовних потреба)
8.2. Праћење и анализа понашања дјеце
8.3. Прилагођавање и унапрешење концепта ''10 лекција које живот значе'' у зависности
од резултата
9. Прилози
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VI. ПРОВЈEРА БEЗБЈEДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (RSИ) У ЗОНИ
ОСНОВНE ШКОЛE И ПРОЈEКАТ ЗОНE
ОСНОВНE ШКОЛE БС
VI-1.
VI-2.

Провјера безбједности саобраћаја (RSИ)
Саобраћајни пројекат
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VI-1. ПРОВЈЕРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РСИ)
Провјера безбедности саобраћаја у окружењу основних школа спроводи се обиласком школа и
теренским истраживањем улица у окружењу школа. Упоредо се анализирају постојеће границе
зона школа, ставови анкетираних родитеља о опасним мјестима у окружењу школа и подаци о
саобраћајним незгодама са учешћем дјеце (најмање за петогодишњи период) у окружењу
школа. На терену се „снимају“ саобраћајни услови, стање инфраструктуре и понашање учесника
у саобраћају. У ову сврху користе се посебно припремљене контролне листе (табела ) за
биљежење проблема (''check лист'').
Приликом обиласка зона школа и опасних мјеста у окружењу школа, уочени проблеми се
фотографишу, опишу и прикажу на скицама зона школа. Након анализе постојећег стања у
окружењу школа, потребно је израдити појединачне извештаје о уоченим проблемима (за
посматрану школу), дати могућа конкретна рјешења за унапређење безбједности саобраћаја у
окружењу школе и приједлоге за одређивање граница зоне школе.
Слика 19. Примјер контролне листе за провјеру БС за зону школе (Србија)
Намена саобраћајница (аутопут, брза градска
саобраћајница, мотопут, примарна саобраћајница,
секундарна саобраћајница, пешачка зона, ...)
Мешовити саобраћај (да/не),
% комерцијалних возила,
% пешака
% бициклиста
% мотоциклиста
Заступљеност деце у саобраћају у зони школе у %
ФУНКЦИЈА
САОБРАЋАЈНИЦА ОКО
ШКОЛE

Постојање објекта за посебне учеснике у саобраћају
(лица са посебним потребама, слепа лица, ...)
Приступ школи возилима у посебним нишама
Омогућен приступ возилима за хитне интервенције
(хитна помоћ, ватрогасци, ...)

коментар:

да/не
коментар
коментар:
коментар:
коментар:
коментар:
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

Једносмерне саобраћајнице

да/не
коментар:

Двосмерне саобраћајнице

да/не
коменатар:

Обилазница?

да/не
коментар
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Зона школе – јасно наглашена

ФУНКЦИЈА
САОБРАЋАЈНИЦА ОКО
ШКОЛE - НАСТАВАК

да/не
коментар:

Зона успореног саобраћаја

да/не
коментар:

Пешачка зона

да/не
коментар:

Надвожњаци, мостови – постојање објеката за пешаке,
заштитних ограда, одговарајућа сигнализација, ...

да/не
коментар:

...
Да ли је попречни профил одговарајући функцији пута

да/не
коментар:

Коловозне траке (постојање, раздвојеност, ширина, ...)

да/не
коментар:

Саобраћајне траке (колико, раздвојеност, ширина, намена,
...)
Омогућено претицање у зони школе (испрекидана линија,
саобраћајни знакови, ...)

ПОПРEЧНИ ПРОФИЛ
САОБРАЋАЈНИЦА ОКО
ШКОЛE

да/не
коментар:

Тротоари (ширина, удаљеност од коловоза, .

да/не
коментар:

Пешачке стазе (ширина, удаљеност од коловоза, ...)

да/не
коментар:

Бициклистичке стазе (ширина, удаљеност од коловоза,
укрштање са коловозом, ...)

ПОПРEЧНИ ПРОФИЛ
САОБРАЋАЈНИЦА ОКО
ШКОЛE - НАСТАВАК

да/не
коментар:

да/не
коментар:

Ивичне линије (постоје, уочљивост, ...)

да/не
коментар:

Ивичњаци (постојање, висина, упуштени, коси, ...)

да/не
коментар:

Банкине (материјал, косине, ...)

да/не
коментар:

Риголи и канали поред коловоза (усклађеност, заштита)

да/не
коментар:

Попречни пад - одговарајући

да/не
коментар:

Уздужни пад - одговарајући

да/не
коментар:

Дренажа коловоза, одводњавање, постојање ерозије
коловоза, банкина, тротоара, ..

да/не
коментар:
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Ометање прегледности објектима и физичким препрекама
поред коловоза
Физичко раздвајање рањивих учесника (заштитне ограде
И СЛ , постојање, оштећење, видљивост, поруке на
оградама, ...)
Дрвореди
Стање коловоза – оштећења, ударне рупе, колотрази,
истрошеност, очишћеност коловоза поред ивица, шахте
(постојање, локација, изведба, ...)
Примењене одговарајуће мере да обезбеде поштовање
оганичења брзине
Да ли у кривинама малих радијуса постоји проширење
коловоза за безбедно скретање
-

ПРУЖАЊE
САОБРАЋАЈНИЦА ОКО
ШКОЛА
-

-

Јасност пружања трасе
Стандард пројектовања саобраћајница усклађен са
пројектованом брзином за зону школе (ширина
саобраћајница, девијације пружања коловоза,...)
...

-

Постојање укрштања и локација укрштања/раскрсница у
односу на локацију школе

-

Углови укрштања (правилне/неправилне раскрснице,
кружне, Т, ...)

-

Начин регулисања укрштања (правила саобраћаја,
саобраћајни знакови – стоп или троугао или пружање пута
са првенством пролаза, семафори)
Да ли су раскрснице, укрштања адекватно пропраћени
одговарајућом вертикалном и хоризонталном
сигнлизацијом

-

УКРШТАЊА РАСКРСНИЦE

Пружање саобраћајница (правци, кривине, хоризонтални
радијуси, вертикални радијуси)

-

Близина укрштања улазима у школу (улази могу бити у
школско двориште, само за ђаке, службени и сл)

-

Пешачки прелази на укрштањима и начин регулисања
(постојање на свим прилазима, најкраћим путем, ширина,
семафори, правила саобраћаја, саобраћајни знакови, ...)

-

Семафори (ако постоје, са најавом, видљивост, уочљивост
од стране возача и од стране пешака, ...)

-

Семафори – усклађеност трајања сигнала са потребама
учесника у саобраћају (возила, пешака, ...)

-

Прегледност у раскрсницама у дневним и ноћним
условима (саобраћајни знакови, билборди, зеленило,
рекламни панои, паркирана возила, контејнери, зграде и

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

65

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске
други обекти)
-

Да ли организација саобраћаја доводи учеснике у
саобраћају у заблуду

-

Да ли је кретање кроз раскрсницу јасно за све правце и за
све учеснике у саобраћају
Да ли на укрштањима постоје посебне траке за скретаче и
да ли је то потребно

-

УКРШТАЊА –
РАСКРСНИЦE –
НАСТАВАК

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

-

Да ли десни скретачи могу да остваре велике брзине

-

Да ли су радијуси на укрштањима одговарајући

-

Да ли је време чекања на раскрсници прихватљиво

-

Да ли је вертикална сигнализација на раскрсници
одговарајућа, по стандарду, уочљива

-

Да ли је хоризонтална сигнализација у раскрсници
одговарајућа, неоштећења, видљива (и ноћу)

-

Постојање осветљења на раскрсницама

-

Да ли прилазу раскрсници постоји велики број
саобраћајних знакова који оптерећују и ометају возача

-

Да ли постоје острва за усмеравање

да/не
коментар:

-

Постоји ли непрописно паркирање у зони раскрснице

да/не
коментар:

-

...

-

Постојање и близина станица за снабдевањем горивом

да/не
коментар:

-

Постојање и близина јавних паркиралишта и гаража

да/не
коментар:

Постојање непрописног паркирања у зони школе

да/не
коментар:

Ометање прегледности од стране непрописног паркирања

да/не
коментар:

ЈАВНИ И ПРИВАТНИ
СEРВИСИ, ЈАВНИ
ОБЈEКТИ, ПРОСТОРИ ЗА
ОДМОР, ЈАВНИ
ТРАНСПОРТ
-

Постојање снабдевања у зони школе и ометање
прегледности од стране возила која врше снабдевање

-

Постојање и близина јавних објеката (тржни центри,
продавнице, пијаце, болнице, остали објекти)

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:
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ЈАВНИ И ПРИВАТНИ
СEРВИСИ, ЈАВНИ
ОБЈEКТИ, ПРОСТОРИ ЗА
ОДМОР, ЈАВНИ
ТРАНСПОРТ - НАСТАВАК
-

РАЊИВИ УЧEСНИЦИ У
САОБРАЋАЈУ

Линије јавног превоза, број линија, пружање трасе,
стајалишта, нише, ван нише, организован превоз деце
Удаљеност стајалишта од улаза у школу

Постојање објеката за пешаке (тротоари, пешачке стазе,
надземни пролази, подземни пролази, ..

-

Да ли има довољно објеката за пешаке

-

Ако недостају објекти за пешаке, да ли се банкине могу
користити за кретање пешака

-

Да ли постоје пешачки објекти (тротоари, стазе, ...) са обе
стране коловоза

-

Да ли су тротоари и пешачке стазе довољне ширине да
задовоље ток пешака

-

Да ли тротоари и пешачке стазе имају опрему намењену
за кретање слепих лица (тактилни тротоари и сл.)

-

Да ли су пешачки прелази довољне ширине која је
прилагођена величини тока пешака

-

Позиција пешачких прелаза и осталих објеката за пешаке
одговара намени и локацији

-

Пешачки прелази одвојени од коловоза, стање,
обележеност (хоризонтална, вертикална сигнализација),
усклађеност са токовима пешака (одговарајућа позиција)

-

На ширим коловозима, на пешачким прелазима да ли
постоји разделно острво за пешаке

-

Да ли су саобраћајни знакови и ознаке на коловозу
уочљиви за возаче

-

РАЊИВИ УЧEСНИЦИ У
САОБРАЋАЈУ – НАСТАВАК-

да/не
коментар:

...

-

-

да/не
коментар:

На семафорисаним прелазима, адекватно заштитно
време за пешаке, постојање условних десних скретања,
трајање зеленог за пешака
Бициклистичке стазе, стање, обележеност (хоризонтална
и вертикална сигнализација) удаљеност од коловоза,
ограничење брзине на бициклистичкој стази, употреба
бициклистичких стаза
Да ли постоје конфликти измећу пешака и бициклиста

-

Улаз у школу заштићен мерама пасивне заштите (ограде,
стубићи)

-

Ометање кретања пешака објектима и паркираним
возилима

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
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-

Мотоциклисти, постојање посебних трака

-

Да ли су стајалишта јавног превоза изведена тако да
обезбеђују безбедност за пешаке

-

Да ли су зоне чекања пешака на семафорисаним
прелазима довољно велике за капацитет пешачког тока

-

Да ли је ограничење брзине одговарајуће и прихватљиво
за возаче у зони школе имајући у виду пружање трасе,
попречни профил, ...

-

...

-

Усклађеност саобраћајних знакова са Правилником о
саобраћајној сигнализацији

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ,
ОЗНАКE НА КОЛОВОЗУ, ОСВEТЉEЊE

Постојање саобраћајних знакова о зони школе

-

Постојање, стање и усклађеност одговарајућих знакова
ограничења брзине за зону школе

-

Постојање стање и усклађеност саобраћајних знакова у
вези пешачких прелаза

-

Постојање саобраћајних знакова о забрани заустављања
и паркирања испред школе

-

Постојање осталих неопходних знакова за зону школе,
усклађеност са Правилником,

-

Локација, истрошеност, ретрорефлексија саобраћајних
знакова, ...

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ,
ОЗНАКE НА КОЛОВОЗУ,
ОСВEТЉEЊE – НАСТАВАК-

Постоје ли знакови изнад коловоза где је то потребно

да/не
коментар:

Ометање прегледности од стране саобраћајних знакова

да/не
коментар:

-

Ометање уочљивости саобраћајних знакова од стране
објеката поред пута, зеленила и сл.

-

Постојање саобраћајних знакова о првенству пролаза на
раскрсницама

-

Одговарајуће регулисање саобраћаја на раскрсницама

-

Уздужне ознаке на коловозу у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији и у складу са вертикалном
сигнализацијом
Постојање старих ознака н коловозу, уклоњенот,

-

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
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довођење у заблуду, ...
-

Да ли ознаке на коловозу уочљиве у свим условима
саобраћаја (дан, ноћ, киша, снег, лед, магла, ..

-

Средишње линије и остале уздужне линије
(испрекидане, неиспрекидане, удвојене, ...)

-

Ивичне линије постојање и потребе

-

Постојање одговарајући знакова СТОП на коловозу и
зауставних линија – стање, локација, ...

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ,
ОЗНАКE НА КОЛОВОЗУ,
ОСВEТЉEЊE – НАСТАВАК
-

Постојање ознака ШКОЛА, локација, стање,
истрошеност, уочљивост у дневним и ноћним условима
саобраћај

-

Да ли је обезбеђено одговарајуће осветљење коловоза,
тротоара, раскрсница

-

...

-

Постојање и близина физичких препрека поред коловоза
(дрвеће, стубови електричне расвете, ...)

-

Постојање и близина објеката поред коловоза (киосци,
цркве, болнице, објекти атракције, ...)

ОКОЛИНА ПОРEД ПУТА ИEЛEМEНТИ ПАСИВНE
БEЗБEДНОСТИ ПУТА

Постоје ли прелази преко пруга и како су регулисани

Да ли објекти атракције имају своја паркиралишта
Да ли су паркиралишта изведена тако да омогућавју
лако и једноставно маневрисање (на коловозу, под
углом, издвојена, ...)

-

Постојање зона забрана паркирања и заустављања

-

Ометање прегледности због физичких препрека и
објеката поред коловоза

-

Ометање уочљивост светлосне и вертикалне
сигнализације од стране физичких препрека и објеката
поред коловоза, на раскрсницама

-

Паркирана возила ометају токове возила и пешака
испред школе

ОКОЛИНА ПОРEД ПУТА И
EЛEМEНТИ ПАСИВНE
БEЗБEДНОСТИ ПУТА –
НАСТАВАК
-

Постојање заштитиних ограда испред улаза у школу,
одговарајућа локација, врста, ...
Видљивост заштитних ограда

коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
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-

Постојање и видљивост других физичких препрека за
спречавање паркирања возила испред школе (стубићи,
''лопте'', ...)

-

Постојање система пасивне заштите за објекте поред
пута

-

Усмеравање пешачког саобраћаја одговарајућом
опремом на пешачке прелазе

-

Постојање успоривача саобраћаја (лежећи полицајци,
платформе и сл) у зони школе

да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:
да/не
коментар:

Веома је важно нагласити да приједлози могућих рјешења, ни у ком случају, не могу замијенити
детаљне анализе и појединачне саобраћајне пројекте, већ имају сврху да представљају почетни
материјал за стручну анализу од стране надлежних институција, као и за припрему
одговарајућих пројектних задатака. У анализи безбједности саобраћаја у окружењу школа од
велике користи су и подаци о проблемима безбједности саобраћаја у окружењу школа које
руководства школа препознају као значајне.
Приликом обиласка зона школа, анализирају су границе зона школа, на основу чега се могу дати
приједлози за постављање нових граница зона школа на локацијама на којима постојеће
границе нису на адекватним мјестима, односно на локацијама на којима границе уопште нису
биле означене.
Након овако извршене анализе саобраћајног окружења у зони школа могуће је уочити постојеће
проблеме који су присутни код већине школа, тако да се они могу и генерализовати, тако да је
приликом израде елабората за неку школу појединачно, могуће предвидјети одређене
проблеме већ на самом старту израде елабората.
Примјери могућих најчешће уочених проблема су:
1. Улаз/излаз из школског дворишта основне школе на улицу није безбједан. На улазу/излазу из
школског дворишта не постоји заштитна ограда, тако да дјеца ''директно'' ступају на коловоз.
Оваква ријешења омогућавају да дјеца неопрезно и без заустављања истрче на коловоз и
тако створе опасне ситуацију коју возачи не могу да избјегну. Ово је посебно опасно, ако је у
правцу излаза из школе постављен обиљежени пјешачки прелаз, а омогућене велике брзине
возила.
2. Возачи често паркирају возила у близини пјешачких прелаза, тако дјеца између паркираних
возила ступају на коловоз, што додатно повећава угроженост дјеце и смањује могућност
благовременог уочавања од стране возача. Код улаза/излаза код којих дјеца преласком
тротоара (или зелене површине) ''директно'' ступају на коловоз, потребно је размотрити
могућност постављања ''заштитних'' ограда у висини улаза/излаза, чиме би се спречио
''директан'' излазак дјеце на коловоз и каналисало кретање дјеце. Тако би се физичким
препрекама, дјеца приморавала да успоре или застану, да се окрену према наилазећим
возилима, па тек онда ступе на коловоз.
На дјечијим коридорима нема изграђених тротоара, тротоари су недовољне ширине или су
заузети паркираним возилима, па су дјеца приморана да се крећу коловозом.
У појединим школама пјешачки и колски улаз/излаз су близу (раздваја их само стуб), догађа
се да капија улаза/излаза за возила није затворена, па дјеца цијелу ширину улаза/излаза (и
колског и пјешачког) користе за несмотрено истрчавање на коловоз.
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Уочено је да одређени број школа има ''дивље'' улазе/излазе из школског дворишта, који
најчешће представљају оштећења на огради.
Обиласком школа могуће је примјетити да зоне школа често нису обиљежене у складу са
важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији.
Анализом граница постојећих зона школе, могуће је да су постојеће границе зона школа
код одређеног броја школа одговарајуће. Са друге стране, поједине границе зона школа
треба помјерити у односу на постојеће, а могуће је и да треба означити границе зона на
прилазима школама гдје недостају. У појединачним извјештајима за сваку основну школу
се предложе границе зоне школе.
3. На супротној страни коловоза у односу на школу, често су лоцирани продавнице, пекаре
или други објекти атракције, тако да дјеца свакодневно, самостално или у групи, прелазе
коловоз ради куповине, чиме се ствара велики број конфликата између возила и пјешака.
Посебно су опасни преласци дјеце на путевима на којима се возила крећу великим
брзинама и на којима постоји велики број комерцијалних возила (теретних возила и
аутобуса).
Често се у висини одређеног броја улаза/излаза из школског дворишта налази ''жива''
ограда која омета прегледност и смањује могућност благовременог уочавање пјешака,
прије ступања на коловоз.
4. Паркирање возила дуж коловоза, било на паркинг површинама, било на тротоару, смањује
могућност благовременог уочавања дјеце која ступају на коловоз између паркираних
возила.
5. Тротоари у зонама школа на појединим местима недостају или су оштећени и немају
одговарајућу ширину за мимоилажење и кретање дјеце. Често су ''прекинути'' колским
улазима на којима су паркирана возила, тако да се паркирана возила налазе на путањи
кретања дјеце.
У зони школе тротоари су често заузети паркираним возилима и другим објектима
(''киоск''), па су дјеца приморана да се крећу између паркираних возила и да за кретање
користе коловоз.
Упуштени и ниски тротоари који се налазе у зони неколико школа, нису безбједни за
кретање дјеце. Крећући се тротоаром који је исте висине као коловоз, дјеца немају осјећај
када се крећу коловозом, а када тротоаром. Поред тога, уочено је и да возила користе
упуштене тротоаре за паркирање, полукружно окретање и кретање, уколико нису
постављени ''стубићи''.
У зонама школа често постоје ''дивље стазе'', које се налазе како на површинама близу
улаза/излаза у школу, тако и на раздјелним острвима ван пјешачких прелаза.
На путу од куће до школе у неким ситуацијама дјеци је прекинута стаза, тако што нема
обиљеженог пјешачког прелаза на широким и брзим саобраћајницама. У тим ситуацијама,
дјеца се крећу тротоаром до коловоза на коме нема пјешачког прелаза, прелазе коловоз
ван обиљеженог пјешачког прелаза, а затим настављају кретање тротоаром. Потребно је
утврдити дјечије путање и на путањи кретања дјеце обиљежити неопходне пјешачке
прелазе.
Тротоари око школе немају континуитет пружања, односно, на одређеним мјестима су
''прекинути'' зеленом, земљаном површином или другим препрекама, па су пјешаци
приморани да силазе на коловоз.
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6. Дјеца на улицама око школе се често крећу коловозом и коловоз прелазе ван пјешачких
прелаза, а што је веома опасно на широким саобраћајницама, на улицама са већим бројем
саобраћајних трака, са брзим возилима и сл.
У одређеним улицама, у зонама школа, не постоје тротоари, па је потребно такве улице
означити као зоне успореног саобраћаја.
7. На неким саобраћајницама, у зони школе, није забрањено претицање и заустављање
возила, па су честе ситуације да возачи у улицама које се налазе у зони школе врше
претицање или обилажење, што је посебно опасно у присуству дјеце на коловозу.
Брзине возила у зони школе су значајно веће од ограничења брзине које важи у зони школе.
Често се испред основне школе пружају правци на којима се возила крећу ''великим''
брзинама. Требало би, у сваком појединачном случају, размотрити грађевинске мјере
смиривања саобраћаја, као и мјере савремене аутоматске контроле и документовања
прекорачења брзине.У висини неких пјешачких прелаза налазе се обиљежена паркинг
мјеста на којима су паркирана возила, тако да возачи због паркираних возила немају
могућност уочавања дјеце прије него што она ступе на коловоз. У висини неких пјешачких
прелаза налазе се контејнери који, такође, смањују могућност благовременог уочавања
дјеце.
Непрописно паркирање возила на коловозу, у висини пјешачких прелаза (испред и иза
пјешачког прелаза), смањује могућност благовременог уочавања пјешака на пјешачком
прелазу, па би требало предузимати одговарајуће мјере којима би се ово паркирање
спријечило.
Пјешачки прелази на саобраћајницама са више од четири саобраћајне траке, који нису
регулисани семафорима представљају опасност за пјешаке који прелазе коловоз. С
обзиром на брзине возила, као и структуру саобраћајног тока, пјешаци и бициклисти су
приморани да чекају и по неколико минута да би могли безбједно да пређу коловоз. Поред
тога прелазак коловоза на пјешачком прелазу са више саобраћајних трака у истом смјеру,
посебно ако нема раздјелног острва, захтијева дужи боравак пјешака на коловозу, а самим
тим и повећава могућност за настанак незгоде. Овакви преласци су веома сложени и опасни
за дјецу, па би их требало избјегавати, односно прилагодити дјеци (изградњом раздјелних
острва и другим мјерама).
8. Одређени број пјешачких прелаза је у висини објеката (трафостаница, стубови електричне
енергије, продавнице) који смањују прегледност, односно могућност благовременог
уочавања пјешака од стране возача. Посебно је опасно, ако се у висини објеката налази
пјешачки прелаз који није семафорисан.
9. У зони неких школа, не постоје ''заштитне'' ограде, на мјестима која су небезбједна и на
којима се може очекивати, небезбједан прелазак коловоза од стране дјеце.
10.На неким мјестима гдје се возила крећу ''великим'' брзинама не постоје физичке препреке
за успоравање саобраћаја (''лежећи полицајци''), а на неким мјестима постоје успоривачи,
али нису обиљежене на одговарајући начин, па су слабо уочљиви.
11.Честе су раскрснице на којима објекти у висини раскрсница (камене ограде, киосци,
трафостанице, стубови електричне расвјете, рекламни панои и сл.), као и ниско растиње,
дрвеће и жива ограда смањују прегледност у раскрсници.
12.У раскрсницама улица, у зони неких школа, није једнозначно уређено првенство пролаза ,
а појављују се сљедећи случајеви:
a. Недостаје саобраћајни знак (укрштање два асфалтна пута, тако да се један учесник
налази на путу са првенством пролаза, јер му првенство у пролазу које је раније добио
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није укинуто, а други учесник је ''десни'', па има првенство пролаза у раскрсници, јер
важи правило десне стране).
b. На једном прилазу главном путу је постављен саобраћајни знак ИИ-1, а на другом ИИ2 тако да се учесницима саопштавају различите информације о путу на који наилазе.
Знаком ИИ-1 ''укрштање са путем са првенством пролаза'' учесницима се саопштава да
се укључују на пут са првенством пролаза, док се знаком ИИ-2 ''обавезно заустављање''
учесницима не саопштава да наилазе на пут са првенством пролаза, тако да након
проласка поред знака и укључења, учесници који су прошли поред знака (ИИ-1), имају
информацију да се налазе на путу са првенством пролаза, а учесници који су прошли
поред знака (ИИ-2) немају информацију да се крећу путем са првенством пролаза.
c. Неусаглашеност - возач који се кретао путем са првенством пролаза, на раскрсници не
добија информацију да наилази на пут са првенством пролаза.
13.Вертикална саобраћајна сигнализација у окружењу школе недостаје или је заклоњена
крошњама дрвећа. У висини раскрсница у зони школе често недостаје саобраћајни знак
''укрштање са путем са првенством пролаза'' (ИИ-1).
Могуће је и да је вертикална саобраћајна сигнализација у зонама школа, оштећена, да нема
одговарајућу ретрорефлексију, односно да није у складу са Правилником о саобраћајној
сигнализацији.
14.Хоризонтална сигнализација је у појединим зонама школа слабо уочљива, па ју је потребно
обновити.
15.Хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација нису усаглашене. Често се поставља
саобраћајни знак ИИ-1 ''укрштање са путем са првенством пролаза'', док се на коловозу
обиљежава зауставна линија или се поред коловоза налази саобраћајни знак ''означени
пјешачки прелаз'' (ИИИ-6), а на коловозу не постоји пјешачки прелаз.
16.Свјетлосни сигнали на семафорима на појединим раскрсницама су слабо уочљиви при
дневној свјетлости.
17.Недостају семафори за пјешаке са најавом или су кратки интервали зеленог свјетла за
пјешаке (нису довољни за прелазак улице).
18.Стајалишта градског превоза у одређеним зонама школе нису уређена.
19.Значајан број дјеце, а посебно у приградским насељима, користи бицикл као превозно
средство, на путу од куће до школе. Ипак, у окружењу већине школа не постоје
бициклистичке стазе, па су дјеца принуђена да на путу од куће до школе возе бицикл
коловозом.Са друге стране, на мјестима гдје постоје изграђене бициклистичке стазе,
бициклисти возе бицикл на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза, за вријеме
укљученог зеленог свјетла за пјешаке, иако на семафору нема свјетлосног сигнала за
бициклисте. Бициклистичке стазе су, на појединим мјестима, прекинуте (у близини пруге, у
близини великих раскрсница и сл.), па се бициклисти крећу коловозом на мјестима која су
небезбједна.
20.Могуће је кретање већег броја теретних возила улицама које се налазе у близини школе.
Посебно је опасно кретање теретних возила улицама и скретање на мјестима гдје је
потребна већа ширина коловоза за кретање теретних возила, што на појединим
раскрсницама доводи до кретања ових возила ходом уназад и конфликата са дјецом у зони
школе.
21.Могуће је да се у одређеним зонама школа налазе пруге, тако да су дјеца на путу до школе
приморана да прелазе преко пружног прелаза. За прелазак пруге дјеца користе исту
површину која је намијењена и возилима или користе неуређене површине, без браника
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или полубраника. Дјеца и њихови пратиоци, у ситуацији када постоји пасарела за прелазак
преко пруге, често не користе пасарелу.
22.Дјеца се често играју на површинама које нису намијењене за игру. Дјеца се играју на
тротоару, бициклистичким стазама, зеленој површини у близини коловоза, па чак и на
коловозу. У неким ситуацијама дјеца истрчавају на коловоз, трчећи за лоптом и не водећи
рачуна о брзини и удаљености возила.
23.У зонама неких школа оборени су или одсјечени ''стубићи'' који су служили као препрека
паркирању возила на тротоарима, а некад су уклоњени или оборени саобраћајни знакови.
24.У зонама неких школа улично освјетљење није одговарајуће.
25.У великом броју школских дворишта паркирају се возила, иако је саобраћајном
сигнализацијом забрањен улазак свим возилима која нису доставна возила или возила
школе.
26.Обиласком школа могуће је уочити да возачи не поштују саобраћајне прописе у зони школе,
а што подразумијева да возе брзином која је већа од ограничења брзине у зони школе, да
се паркирају и заустављају на тротоарима, коловозу и другим површинама на којима је
забрањено паркирање и заустављање, да претичу возила у зони школе, не поштују
хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију итд.
27.Приликом обиласка школа уочено је да се родитељи (пратиоци) понашају небезбједно, тако
што заједно са дјецом прелазе коловоз ван пјешачког прелаза, заустављају и паркирају
возила на улазу/излазу из школског дворишта, на пјешачким прелазима, колским
прилазима, не користе сигурносни појас и друго. Највећи дио дјеце коју родитељи довозе
у школу није користио одговарајуће системе заштите у возилу.
Наведени проблеми идентификовани су моделом који је објединио три различите методе за
утврђивање мјеста повећане угрожености дјеце у саобраћају, у гравитационом подручју школе.
Први метод у моделу је статистички метод који служи за утврђивање објективног ризика на
основу анализе саобраћајних незгода са учешћем дјеце. Статистичком анализом утврђују се
локације на којима се јавља ''накупљање'' саобраћајних незгода.
Метод анкете служи за утврђивање субјективног ризика на основу ставова дјеце, родитеља и
учитеља/наставника о опасним мјестима у гравитационом подручју школе. Могуће је да
учесници у саобраћају сматрају одређену локацију небезбједном, иако та локација, са
статистичког аспекта и не представља угрожену локацију (с обзиром да се на тој локацији или
не догађају незгоде или се догађа мали број незгода), у том случају је потребно ту локацију
истражити осталим методама.
Трећи метод је заснован на посматрању, под којим се подразумјева обилазак гравитационог
подручја школе. Приликом обиласка посебан акценат је стављен на локације које су издвојене
кроз анализу субјективног и објективног ризика. Закључци добијени анализом објективног или
субјективног ризика користе се и анализирају приликом обиласка локације школе.
Један од излазних резултата истраживања, треба бити предлог могућих типских решења, која
имају за циљ само да укажу да се постојеће стање безбједности саобраћаја у зони школе може
унаприједити. Предложена могућа типска решења не представљају замјену за пројекте и
елаборате безбједности саобраћаја који су неопходни у циљу унапређења безбједности
саобраћаја. С обзиром на то, квалитетно рјешавање проблема се може постићи само кроз
заокружен систем мјера и активности.
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VI-2.САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ
На основу резултата провјере БС и Eлабората БС требало би дефинисати проблеме БС у зони ОШ
и урадити Пројекат зоне ОШ. Овај пројекат би требало посебно да обухвати безбједне дјечије
стазе, мјере смиривања саобраћаја, ослобађање тротоара од возила, мјере каналисања
пјешачких токова итд.
У циљу прилагођавања саобраћајног окружења дјеци, неопходно је, за сваку основну школу,
припремити конкретан пројектни задатак (користећи резултате студије - елабората), урадити и
на терену реализовати саобраћајни пројекат зоне школе. У наставку је значајно да руководство
школе, заједно са локалном заједницом ради на одржавању и сталном унапређивању повољног
окружења школе.
Према врсти мјера, унапређење безбједности дјеце у саобраћају је могуће постићи примјеном
четири групе мјера: законодавне и друге нормативно-регулативне мјере; грађевинске и
техничко-регулативне мјере; васпитно-образовне и друге превентивне мјере; контролне и
репресивне мјере.
Законодавне мјере у области безбједности саобраћаја подразумјевају мјере које су прописане
законским актом. Законодавне (ЗОБС) и остале нормативно-регулативне мјере представљају
основ за дјеловање у безбједности саобраћаја и спровођење осталих мјера, јер су њима
дефинисане конкретне области дјеловања и активности које је потребно спровести за
унапређење безбједности саобраћаја. Поред тога, дефинисана је одговорност и надлежност
свих утицајних субјеката у безбједности саобраћаја у Републици Српској. На овај начин,
остварени су услови за ефикасно деловање и препознавање улоге свих утицајних субјеката.
Основне, неопходне нормативно-регулативне мјере на локалном нивоу, којима би безбједност
дјеце у саобраћају била унапређена су:










Плански избор локације при изградњи нове школе (локације које нису окружене
саобраћајницама високог ранга, саобраћајницама са високом фреквенцијом саобраћаја
и/или израженим токовима теретних возила),
Обавезна израда посебног елабората од стране стручне комисије и његова обавезна
примјена, чиме би саобраћајно окружење на конкретној локацији за изградњу нове
школе, било прилагођено безбједном учешћу дјеце у саобраћају (ширина тротоара,
положај мјеста за паркирање возила и сл),
Повезивање школе (нпр. путем увођења организованог превоза - школских аутобуса) са
удаљеним изворима кретања дјеце ка школи, према најфреквентнијим рутама,
Дефинисање локација повећане угрожености дјеце у саобраћају (на основу доступних
података, нпр. анализе саобраћајних незгода, анализе конфликата, ставова родитеља,
наставника и ученика, а што би било потврђено и обиласком локација од стране
независног стручног тијела и сл.),
Обезбјеђивање адекватне прегледности на локацијама које су од стране стручног
независног тијела проглашене за локације повећане угрожености дјеце у саобраћају
(измјештање постојећих и забрана постављања нових објеката),
Забрана изградње или пуштања у рад објеката са намјеном која је атрактивна дјеци
школског узраста (трговина, угоститељство, забава и др.), услед чега би било иницирано
небезбједно кретање дјеце преко саобраћајница,
Посебно регулисање дјелатности јавних комуналних предузећа у зонама повећане
угрожености дјеце у саобраћају, које се односи на:
 број и квалитет елемената јавне расвете,
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 чишћење коловоза и тротоара од снијега, лишћа, прашине, блата, ...,
 измјештање контејнера за смеће на безбједне локације, у циљу обезбјеђења
адекватне прегледности и уочљивости дјеце пејшака при преласку улице,
 контрола и санкционисање непрописно паркираних возила,
 лоцирање и уређење аутобуских стајалишта,
 рестрикцију дозвола за постављање рекламних паноа,
 уређење хортикултуре која може ометати прегледност (возачима, деци), уочљивост
вертикалне сигнализације и др. (периодично орезивање крошњи дрвећа, које може
ометати прегледност на раскрсници, уочљивост дјеце пешака),
 постављање, одржавање и провјера квалитета саобраћајне сигнализације,
 формирање посебног органа локалне управе који би надгледао, усмјеравао и
координисао рад комуналних служби на локацијама повећане угрожености дјеце у
саобраћају,
 издвајање из постојећих и увођење нових извора финансирања за конкретне мјере
повећања безбједности дјеце у саобраћају на најугроженијим локацијама.
Грађевинске и техничко-регулативне мере
Два основна захтјева која је потребно испунити како би дјеца у саобраћају била безбједна, су
дефинисање и уређење коридора којима се дјеца пјешаци и бициклисти крећу од куће до школе
и означавање и уређење зона школе. Оба елемента могу бити испуњена прије свега
комбинацијом одређених грађевинских и техничко-регулативних мјера. Грађевинске и
техничко-регулативне мјере представљају један од стубова обезбјеђења високог нивоа
безбједности дјеце у саобраћају. Ове мјере имају за циљ да упозоре све учеснике у саобраћају
на потенцијалне опасности, као и да их ''приморају'' на безбједно понашање.
Грађевинске мјере представљају скуп мјера које подразумијевају извођење одређених
грађевинских радова на конкретној локацији, са циљем да ''приморају'' учеснике којима су
намјењене на безбједно понашање у саобраћају. Ове мјере захтијевају извјесна финансијска
улагања и могу бити усмјерене ка возачима, али и ка другим (рањивим) учесницима у
саобраћају.
1. Грађевинске мјере усмјерене ка возачима, са циљем смањења брзине кретања:









Реконструкција класичних раскрсница у кружне раскрснице, како би возачи били
приморани да смање брзину на прилазу раскрсници
Смањење ширине коловоза, на уласку у зоне успореног саобраћаја, у висини пјешачких
прелаза и других мјеста повећаног присуства дјеце.
Употребу физичких препрека за приморавање возача на промјену правца кретања у
зонама успореног саобраћаја, зонама пјешачких прелаза и другим зонама повећаног
присуства дјеце.
Спуштање или издизање тротоара и коловоза у циљу свођења на исти ниво, се користи
како би се на тај начин саопштило возачима да је на том дијелу пута приоритет дат
пјешацима
На улазима у улице или дијелове улица које су првенствено намијењене рањивим
учесницима у саобраћају, може се примјенити ефекат "капије" који јасно даје до знања
возачима да се налазе у зонама посебног режима саобраћаја
Постављање физичких препрека (''лежећих полицајаца'', ''калота'') на коловозу, у циљу
смањења брзине возила
Издизање пјешачког прелаза на платформу, како би возачи били ''приморани'' да смање
брзину кретања
Постављање одређеног типа средишње раздјелне траке, посебно конструисане, која
онемогућава прелазак возила из једне у другу коловозну траку
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2. Грађевинске мјере усмјерене ка дјеци пјешацима и бициклистима, са циљем спречавања
небезбједног понашања






изградња тротоара на улицама које представљају пјешачке коридоре за долазак и
одлазак из школе
Изградња денивелисаних, подземних пролаза или надземних пјешачких прелаза (тзв.
''пасарела''). Изградња ''пасарела'' и подземних пролаза омогућава безбједно кретање
пјешака, чиме се избјегава конфликт са другим учесницима у саобраћају.
изградња пјешачких острва, како би се пјешацима олакшало прелажење улица са четири
и више саобраћајних трака
постављање заштитних ограда дуж ивица коловоза, са каналисањем тока пјешака
(дјеце) ка пјешачком прелазу или пасарели, чиме би био онемогућен прелазак улице ван
предвиђеног мјеста за безбједан прелазак.
уређење бициклистичких стаза и обезбјеђење адекватних паркинга за бицикле

3. Грађевинске мјере које су усмерене ка свим учесницима у саобраћају, са циљем подизања
укупног нивоа безбједности у саобраћају, обухватају:







реконструкцију саобраћајница, са увођењем јасне границе између површина за
пјешачки, бициклистички и моторни саобраћај
Реконструкцију непрегледних раскрсница, у смислу обезбјеђивања прегледности за све
учеснике у саобраћају, приморавања успоравања возила и сл.
Грађевинским мјерама (системом ''лијевак'') физички онемогућити паркирање возила
на жељеном потезу испред пјешачког прелаза, (јер би у случају заустављања или
паркирања возила на суженом дијелу дошло до потпуног прекида саобраћаја).
Постављање стубића, жардињера, за онемогућавање непрописног паркирања.
Уређење стајалишта јавног превоза у виду посебно издвојених ниша
Постављање уличног освјетљења на саобраћајницама и раскрсницама у зонама објеката
велике атракције

Техничко-регулативне мјере такође имају два правца дјеловања, усмјерене ка возачима и
рањивим учесницима у саобраћају. Употребом ових мјера постиже се информисање свих
учесника у саобраћају на присуство осталих категорија учесника и на неопходност повећаног
опреза у саобраћају. Мјере које се налазе у овој групи, по трошковима инвестирања спадају у
групу са мањим трошковима у односу на грађевинске мјере.
Техничко-регулативне мјере су:
1. јасно и једнозначно дефинисање зоне школе, како би возачи благовремено и
недвосмислено били упозорени на улазак у зону школе и повећано присуство дјеце.
Подразумјевани скуп активности обухвата:
 обиљежавање одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом високе
ретрорефлексије и постојаности;
 постављање нестандардне сигнализације упозорења са својствима високе уочљивости
и ретрорефлексије;
 уградњу ретрорефлектујућих материјала (маркера, катадиоптера…) у коловоз, како би
се лако уочила разлика у односу на остали дио мреже;
 постављање вибро-акустичних трака у коловоз, како би возачи били додатно
упозорени да улазе или се налазе у зони школе.
2. Обиљежавање коридора кретања дјеце до школе. Постављање нестандардне
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у циљу јасног обиљежавања
сигурних путева дјеце до школе.
3. Употреба хоризонталне и вертикалне сигнализације за јасно раздвајање површина
намијењених различитим категоријама учесника у саобраћају
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4. Употреба хоризонталне и вертикалне сигнализације за упозоравање возача на појачано
присуство дјеце у саобраћају
5. Регулисање укрштања бициклистичких токова са осталим саобраћајним токовима
6. Мјере намијењене дестимулацији возача за коришћење саобраћајница у непосредној
близини зона атракције. Ово се постиже вјештачким продужењем пута примјеном
режимских мјера, са циљем да се максимално смањи брзина кретања возила или
одустане од коришћења тих улица у зони атракције за долазак до жељеног одредишта.
7. Постављање обиљежених пјешачких прелаза.
Техничко-регулативне мјере дају позитивне резултате након примјене у зонама интензивног
кретања учесника у саобраћају, а начин примјене зависи од локације примјене и односа према
саобраћајној мрежи. Ове мјере посебне ефекте остварују на мјестима са високом
концентрацијом пјешачких токова, а нарочито дјеце као најмање обучених учесника у
саобраћају. Дјеца пјешаци су угрожени, не само на и у близини пјешачких прелаза, већ и на
мјестима већег окупљања као што су: паркови, игралишта, спортски центри и друге сличне
површине. Регулисање паркирања у околини школа, биоскопа и других мјеста окупљања не
смије бити запостављено, а у њиховој непосредној близини оно мора бити рестриктивно, јер су
веома опасне ситуације када пјешаци, који се крећу или трче, услед заклоњености паркираним
аутомобилима или због положаја паркираних возила, бивају приморани да се крећу коловозом.
За безбједно функционисање саобраћаја, најважније је прво учинити безбједним главне
коридоре кретања свих учесника, како пјешака (нарочито дјеце) тако и возила, а потом и све
остале правце са повећаним присуством дјеце пјешака. Главни коридори, због својих основних
карактеристика, су најподобнији примјени грађевинских и/или техничко регулационих мјера,
јер се на њима постижу најбољи резултати (ефекти).
Извођењем одређених техничких мјера је могуће постићи висок ниво безбједности дјеце
пјешака, а примјеном пакета мјера се могу остварити максимални ефекти. На овим коридорима
при укрштању токова пјешака и возила потребно је постављати уочљиву хоризонталну и
вертикалну сигнализацију, коју возачи могу лако и сигурно уочити. На мјестима укрштања
интензивног моторизованог и пјешачког тока, потребно је поставити и свјетлосну саобраћајну
сигнализацију-семафоре, по могућству са чисто пјешачком фазом, а ако грађевинско-технички
услови дозвољавају користити и напредне технике управљања саобраћајем.
1. Превентивне мјере
Како поједине мјере у саобраћају имају вишеструке ефекте, то се ефекти одређеног броја
превентивних мјера преплићу са ефектима других врста мјера, јер ефекти сваке примјењене
мјере обухватају и превентивнxо дјеловање. Наиме, чак и репресивне мјере у једном свом
дијелу имају и превентивни карактер, утичући на будуће понашање кажњених учесника у
саобраћају, односно на кориговање њиховог неисправног понашања.
Иако се спровођењем контроле саобраћаја и казненом политиком остварују резултати у домену
превентивних ефеката, те мјере су сврстане у групу репресивних мјера, јер је за остваривање
ефеката неопходно првенствено репресивно дјеловати на учеснике у саобраћају.
2. Образовно-васпитне мјере
Под превентивним мјерама у саобраћају подразумијева се скуп мјера, чија примјена доприноси
смањењу ризика од настанка саобраћајних незгода. Примјеном ове групе мјера постижу се
ефекти у виду увођења нових позитивних ставова и начина безбједног понашања у саобраћају,
као и промјени већ формираних небезбједних ставова и навика. На основу анализе искустава у
безбједности саобраћаја великих градова, јасно се уочава потреба за добро конципираним и
опште прихваћеним скупом превентивних мјера, при чему се до жељених ефеката долази
поступно, кроз дугорочни и континуални процес, почев од најмлађег узраста дјеце.
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Ова група мјера обухвата васпитно-образовне мјере и кампање, јер оне имају потпуно
превентиван карактер, па су у складу са тим васпитно-образовне мјере и кампање детаљније
анализиране и представљене у овом поглављу.
Безбједност дјеце у саобраћају зависи и од понашања других учесника (возача, родитеља који
пјешаче са дјететом и сл.), тако да циљ примјене образовно-васпитних мјера представља
унапређење понашања свих учесника, са аспекта безбједног учествовања у саобраћају.
Као најважнији субјекти одговорни за спровођење СОВ-а, издвојени су породица, предшколске
установе и основне школе. Највећи потенцијал за формирање безбједних учесника у саобраћају
налази се у усвајању и изградњи исправних понашања и ставова, па је потребно имати у виду да
су дјеца при одрастању највише изложена утицају поменутих (издвојених) одговорних субјеката.
3. Образовно-васпитне мјере у породици
СОВ је потребно прилагодити узрасту дјетета, јер дјеца различитог узраста на другачији начин
усвајају знања и формирају ставове и понашања. У периоду до 5 година, дјеца углавном усвајају
примјере понашања старијих особа, односно родитеља, који им тада морају пружити заштиту и
омогућити им да стекну прва (права) искуства, као и позитивне навике понашања у саобраћају.
Уколико дијете визуелним путем региструје и запамти погрешне поступке родитеља у
одређеним саобраћајним ситуацијама (вожња без употребе сигурносног појаса, прелазак
коловоза ван пјешачког прелаза, претрчавање коловоза…), касније је готово немогуће
вербалним путем објаснити дјетету да у свом даљем животу не примјењује такво понашање.
Међутим, услед презаузетости свакодневним обавезама, значајан дио родитеља сматра да би
СОВ требало да спроводе васпитачи и наставници.
Имајући у виду улогу родитеља у саобраћајном образовању дјеце, односно њихов утицај на
безбједност дјеце у саобраћају, неопходно је едукацији и укључивању родитеља у СОВ
посветити већу пажњу. Императив је да родитељи постану свјесни кључне улоге коју имају, не
само кроз просто учење дјетета о безбједном понашању у саобраћају, већ и кроз давање
позитивних примјера понашања у саобраћају.
Подизање свијести родитеља о њиховом утицају на безбједност дјеце у саобраћају, могло би
бити остварено кроз:
 спровођење едукације од стране ангажованог стручног лица (нпр. у термину једног
''родитељског састанка''), са представљањем посљедица небезбједног понашања дјеце у
саобраћају (најчешћи видови небезбједних понашања, статистички подаци, приказ
кратких филмова, дискусија о евентуалним незгодама са дјецом које су се догодиле у
околини конкретне предшколске или школске установе и сл.)
 обавезивање родитеља да при упису дјеце у предшколску или школску установу приложе
предлог ''безбједног'' пута између куће и поменутих установа,
 подстицање комуникације између родитеља о потенцијалним опасностима за дјецу у
саобраћају (путем напомена на родитељским састанцима),
 спровођење усмене анкете дјеце предшколског узраста од стране васпитача (нпр.
питањима ''да ли вас мама/тата држе за руку кад прелазите улицу?'' или ''да ли трчите
преко улице са мамом/татом'', на шта би дјеца одговорила дизањем руку), а затим
представљањем уопштених резултата родитељима (нпр. при преласку улице 65% дјеце
држе за руку родитеља, а 35% не) и упозоравањем о могућим посљедицама за дјецу.
Смјернице за родитеље, у циљу безбједног учешћа њихове дјеце у саобраћају, не узимајући у
обзир давање позитивног примјера, би могле бити конципиране у виду сљедећих основних
правила:
 научите дијете да у школу иде увијек истим путем (изабрати безбједну путању),
 научите дијете да иде у групи са другом дјецом (ради лакшег уочавања од стране других
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учесника у саобраћају),
научите дијете да се прије ступања на коловоз заустави и осмотри саобраћај,
научите дијете да при преласку коловоза прво погледа у лијеву, а потом на десну страну
улице,
научите дијете да никада не претрчава коловоз,
научите дијете да осматра наилазеће возило и да погледом успостави контакт са возачем
(правило "види и буди виђен"),
научите дијете да не трчи за лоптом која се креће ка коловозу,
научите дијете да никада не прелази улицу када је то забрањено упаљеним црвеним
свјетлом за пјешаке на семафору, иза паркираних аутомобила и др.
научите их да за вожњу бицикла користе искључиво бициклистичку стазу (уколико је
изграђена), односно да бирају путање на којима је обезбјеђена посебна површина за
бициклистички саобраћај,
научите их да вожњу бицикла обављају у дневним условима видљивости, када видљивост
није ограничена (магла, снијег и сл.).

Спровођењем наведених (предложених) активности, значајно би био подигнут ниво
безбједности дјеце (пјешака, бициклиста, путника) у саобраћају. С једне стране, било би
унапређено понашање родитеља у присуству дјеце, а са друге стране и дјеца би се безбједно
понашала при самосталном учествовању у саобраћају.
4. Образовно-васпитне мјере у предшколским установама и основним школама
Стање СОВ-а у предшколским и школским установама није на завидном нивоу, због чега је
неопходно извршити анализе и реорганизацију постојећих програма и унаприједити обуку дјеце
у будућности. Настава из области СОВ-а мора бити садржајна, прилагођена узрасту дјеце и без
прекида спровођена током цијелог школовања, тј. мора почети још у предшколским установама
и константно трајати до завршетка школовања сваког појединца.
У предшколским установама васпитач је особа која иницира, планира, припрема и спроводи све
активности дјеце, па у зависности од његовог знања и осјећаја за безбједност дјеце у саобраћају
зависи и то колико ће дјеца имати могућности да кроз игру стекну знања. Од мотивације и
ангажовања васпитача зависи на који начин ће у границама препорученог и дозвољеног бити
обављено подучавање дјеце за безбједно учешће у саобраћају, а у складу са предвиђеним
програмима.
За спровођење наставе СОВ-а би било неопходно припремити нова дидактичка средства,
савремено и претежно илустроване књиге са тематиком која је атрактивна за дјецу, као и
савремене уређаје и средства (видео технику и мултимедију), а обуку спроводити у посебно
опремљеним учионицама, на школским полигонима или на погодним саобраћајницама.
У циљу унапређења предшколског СОВ-а, између осталог, било би потребно:





ангажовати стручна лица (едукаторе) у циљу едукације васпитача,
прибавити адекватну литературу за васпитаче, родитеље и дјецу,
осмислити што већи број активности, прибавити одговарајућу опрему,
обезбиједити полигон за обуку дјеце, огранизовати изласке ван дворишта вртића и сл.

Примарни циљ спровођења наставе у нижим разредима је обучавање дјеце за безбједно
кретање на путу од куће до школе и обратно. Имајући у виду досадашња искуства стеченог
знања дјеце за безбједно учешће у саобраћају у школским установама, јасно се види потреба за
увођењем посебног предмета из СОВ-а, који ће стручно и плански направити и спровести обуку
дјеце за безбједно учествовање у саобраћају.
Наставним планом предмета СОВ би било потребно обухватити:
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 познавање саобраћајних знакова, сигнала и ознака на коловозу и њихову примјену у
пракси,
 утицај временских прилика на ситуације на путу, различите услове пута,
 комуникацију дијете-возач,
 фактор околине,
 познавање возила (запрежних, бицикла, мопеда и трактора),
 понашање у случају саобраћајне незгоде и
 обилазак угрожених локација у близини школа, објашњавање конкретних случајева
обарања дјеце пјешака на њима и демонстрацију безбједног учешћа у саобраћају.
Реализација посебних "Eлабората безбједности дјеце у саобраћају", за сваку школу, је још један
могући начин указивања родитељима, наставницима и ученицима на околности које најчешће
доводе до незгода. Садржај елабората би обухватао ситуациони план са приказаним стамбеним
објектима и обиљеженим адресама свих ђака, свим коловозима са приказаним интензитетом
саобраћаја, путањама кретања ђака према интензитету токова, мјестима укрштања токова
возила и пјешака (са прецизним описом и фотодокументацијом) и статистику и просторну
расподјелу свих саобраћајних незгода у којима су учествовала дјеца на путу до школе.
Од великог значаја било би укључивање родитеља у расправу и давање коментара, везаних за
ставове о појединим опасним локацијама, ситуацијама или појавама. Резултат би био
идентификација локација, на којима је осим техничко-регулативних неопходно дјеловати и
другим мјерама, нпр. појачаном активношћу у контроли и регулисању саобраћаја од стране
подручног органа саобраћајне полиције, побољшањем освјетљености, уклањањем објеката
који ограничавају прегледност (контејнери, жбуње, напуштена возила...), самоорганизовањем
родитеља који би, по договору, сачекивали и пратили колоне ђака на опасним мјестима итд.
У средњим школама се саобраћајном васпитању дјеце готово и не посвећује пажња, при чему
дјеца у овом периоду одрастања почињу да учествују у саобраћају и као возачи, па је изостанак
континуитета у СОВ-у веома изражен. Једино образовање средњошколци могу стећи у аутошколама, које у досадашњој пракси нису спроводиле адекватну обуку.
Спровођење адекватног СОВ-а, од предшколског периода па до завршетка средње школе, би
гарантовало дугорочне ефекте у виду стицања неопходних знања, формирања позитивних
ставова и усвајања исправног понашања у саобраћају, односно резултовало безбједнијим
учешћем у саобраћају дјеце као пјешака, бициклиста и путника и касније као одраслих пјешака,
возача, бициклиста и путника .
5. Кампање
Интензиван и директан утицај на дјецу учеснике у саобраћају може бити постигнут акцијама и
кампањама које се између осталог спроводе и путем средстава јавног информисања. Кампања
представља скуп координисаних послова и активности, са унапријед одређеним циљем и
дужином трајања, односно концентрисан скуп акција који има за циљ да утиче на мишљење
одређене групе људи. Кампање се спроводе у циљу увођења новог понашања или промјене
постојећег понашања.
У области безбједности саобраћаја циљ кампање је унапређење безбједности саобраћаја,
односно смањење броја саобраћајних незгода и њихових посљедица. У случају кампања
намијењених унапређењу безбједности дјеце у саобраћају, могуће је дјеловати директно на
циљну популацију (дјецу) или индиректно (кампања за родитеље, са посредним ефектима
промјене понашања дјеце у саобраћају).
Новине, часописи, флајери, радио и ТВ станице, интернет, ЦД/ДВД и предавања представљају
неке од заступљенијих начина преношења жељених порука циљној групи дјеце. При
припремању акције или кампање за одређену циљну групу веома је важно одредити:
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 садржај поруке,
 избор средства преношења поруке и
 вријеме, односно период емитовања поруке,
али и обезбиједити подршку (медијску, политичку, стручну, шире јавности, …) за спровођење
активности кампање.
Поред тога, било би добро остварити сарадњу и са удружењима грађана која се баве
безбједношћу саобраћаја. Промоција обухвата и сарадњу са припадницима саобраћајне
полиције који указују дјеци на најчешћа небезбједна понашања у саобраћају.
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VII. ПРАЋEЊE, EВАЛУАЦИЈА И
УНАПРEЂEЊE БEЗБЈEДНОСТИ ДЈEЦE
У ЗОНИ ШКОЛE
VII-1.

Кључне препоруке
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VII-1. КЉУЧНЕ ПРЕПОРУКЕ
Унапређење безбједности саобраћаја у зонама школа је веома захтјеван посао и подразумијева
укљученост бројних субјеката система безбједности саобраћаја и то: представнике ЈЛС,
представнике МУП-а тј. полицијских станица, директоре школа, представнике Ауто мото
друштава, представнике родитеља, као и других заинтересованих субјеката. Сви поменути
субјекти су укључени због једног циља а то је унапређење безбједности дјеце у зонама школа
на подручју њихове ЈЛС.
Унапређење безбједности саобраћаја у зонама школа треба посматрати кроз неколико фаза и
то: 1) фаза планирања и припреме пројекта- предпројектна фаза, 2) фаза израде пројекта и 3)
фаза реализације и евалуације пројекта- постпројектна фаза.
Фаза планирања и припреме пројекта подразумијева неколико фаза и обухвата активности од
идеје за унапређење безбједности саобраћаја у зонама школе па све до израде свих потребних
пројеката. У оквиру ове фазе треба реализовати неколико корака и то:
 Организовање сједнице локалног Савјета за безбједност саобраћаја или групе
заинтересованих представника субјеката система за безбједност саобраћаја;
Закључци са ове сједнице треба да иду у смјеру образложења потребе за унапређење
безбједности дјеце у зони школе и то на следећи начин:
 Анализа страдања дјеце у зонама школа у ЈЛС;
 Утврђивање најчешћих узрока и идентификација мјеста гдје се дешавају саобраћајне
незгоде са дјецом, на основу података МУП-а и
 Дефинисање приоритета за унапређење БС у зони школе – избор најугроженије зоне
школе.
Закључци са овог састанка треба упутити на даље поступање у оквиру хијерархијске
структуре на нивоу ЈЛС (упутити надлежном одјељењу или начелнику/ градоначелнику).
 Организавање иницијалног састанка са свим субјектима који доприносе безбједности дјеце
у зонама школе (директори, наставници, родитељи, полиција, представници ЈЛС, итд.).
На овим састанцима (колико год их је потребно пута одржати), неопходно је одржати
конструктивне дискусије и обезбиједити компромис између захтјева и могућности свих
укључених субјеката (страна). Такође, на овим састанцима треба образложити постојеће
стање у зонама школа, представити критеријуме и транспарентно изабрати најугроженију
зону школе.
Надаље, потребно је прецизно дефинисати задатке за све учеснике састанка те дефинисати
рокова за извршење, а који су неопходни за припрему и планирање пројекта.
На крају, потребно је извршити евалуацију додијељених задатака и испуњеност услова за
припреми пројекта.
 Организовање Сједнице локалног савјета за безбједност саобраћаја односно састанка са
представницима локалне власти на којем ће бити представљен неопходан садржај пројекта
у складу са представљених сегментима у овом приручнику.
На основу одлуке о реализацији пројекта унапређења безбједности саобраћаја у зони
изабране школе, потребно је припремити четири пројекта и то:
 Eлабората безбједности саобраћаја у зони изабране школе,
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 Eлабората саобраћајног образовања и васпитања,
 Саобраћајни пројекат и пројекат саобраћајне сигнализације и
 План/ пројекат „безбједних путева од школе до куће“.
У трећој фази приступа се реализацији пројеката и периодичној евалуацији активности на
унапређењу безбједности у зони изабране школе. Посебан акценат треба дати реализацији
активности на унапређењу путне инфраструктуре у зони изабране школе од стране управљача
пута.
На крају, унапређење безбједности дјеце у зони школе подразумијева и веће ангажовање
радника МУП-а, који би својим присуством у непосредној близини школе превентивно
дјеловали на потенционалне извршиоце саобраћајних незгода. Такође, потребан је већи фонд
часова којим би се остварила ефикаснија едукација ученика. Посебно, треба анализирати
садржаје који се дјеци презентују у оквиру појединих предмета; план активности у разредној
настави; литературу и наставна средства расположива за едукацију деце; каталог књига и
наставних средстава за едукацију деце на домаћем тржишту; те дефинисати план активности у
практичној настави на заштићеним полигонима и план активности у практичној настави у
саобраћају. Поред ђака, потребно је едуковати и већину наставничког особља, како би
самостално и квалитетно могли да пренесу знања из безбједности саобраћаја дјеци.
Један од најчешћих проблема који спречава унапређење безбједности саобраћаја јесте
недостатак финансијска средства односно недостатак вољности плаћања у безбједност
саобраћаја. Када је ријеч о унапређењу безбједности дјеце у зонама школа, постоји неколико
начина за превазилажење овог проблема као што су:







Издвајање из буџетских средстава намијењених школи (годишњи план),
Донације привредних субјеката, друштвених организација, НВО и појединаца,
Средства добијена од органа локалне самоуправе (град, општина, мјесна заједница),
Сопствени приходи од издавања пословног простора (књижаре, пекаре...),
Сопствени приходи од издавања спортских терена и сала и
Приходи од организовања екскурзија и излета ученика.

Унапређење безбједности дјеце у зонама школа је веома озбиљан посао и захтијева
посвећеност цјелокупне ЈЛС. Дјеца, као равноправни учесници у саобраћају представљају
највећи потенцијал за дугорочно унапређење безбједности саобраћаја на нашим просторима. У
том смислу, вољом, посвећеношћу и заједничким снагама могуће је подићи ниво безбједности
дјеце о зони школе али и подићи ниво њиховог знања о безбједном учешћу у саобраћају.
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VIII. ПРИЛОЗИ
VIII-1.

Анкетни упитници
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VIII-1. АНКЕТНИ УПИТНИЦИ
Прилог 1. Примјер анкетног упитника за учитеље (Србија)
ОШ:_________________________
Разред ________, учитељ/наставник.
Улица и бр.
Радно време ОШ, И смена: __________, ИИ
______________________________
смена: __________,
напомена_________________________________
___________.
Х:
Y:
Пол

М

Ж

Година рођења
Завршена виша школа, односно факултет (назив и
место)
Година дипломирања (завршавања)
Колико година радите као учитељ / наставник?
Да ли сте учествовали на семинарима и другим
видовима унапређења саобраћајног образовања и
васпитања (СОВ) и када?
наставни предмет

месец
број часова
у учионици у дворишту на улици
1) ______________________ ____
____
___ ___
1.

Наведите наставне предмете, време
реализације (месец) и број часова које сте ове
школске године посветили саобраћајном
образовању и васпитању ученика

2) ______________________ ____

____

___

___

3) ______________________ ____

____

___

___

4) ______________________ ____

____

___

___

у учионици:

2.

Наведите које активности саобраћајног
образовања и васпитања (шта; како и колико)
сте реализовали

у школском дворишту/полигону:

у стварном саобраћају:

3.
4.

Коју литературу користите при раду из области
саобраћаја (безбедности саобраћаја)?
Да ли сте, када и како са децом и родитељима
анализирали саобраћајне услове и опасности
на путу од куће до школе?
1.

5.

Наведите три најопаснија места и опишите
ситуације у којима су Ваши ученици највише
угрожени у саобраћају

2.

3.
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родитељи: ______ ;

6.

7.

Оцените (оценом од 1 до 5) колико други
субјекти подржавају СОВ деце (1 најнижа
оцена)

Да ли има разлике у СОВ у Вашој школи, у
последњих 2-3 године у односу на ранији
период?
(заокружити један или више одговора)

8.

Шта је највише допринело унапређењу СОВ у
Вашој школи?

9.

Када су Ваши ученици оспособљени за
самостално, безбедно кретање од куће до
школе?

10.

11.

12.

управа Школе: ______;

саобраћајна полиција: ______ ;
остали _______________________________________ ______
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

нема, све је исто
боље је, школа више посвећује пажње СОВ-у
боље је, више се ради практично
боље је, родитељи више посвећују пажње СОВ-у
боље је, саобраћајна полиција је више присутна око
школе
Горе је, јер..
...

1.
2.
3.
4.
5.

пре уписа у ОШ
у првом разреду, почев од месеца ____________
у другом разреду, почев од месеца ____________
у трећем разреду, почев од месеца ____________
...

Да ли су родитељи довољно укључени у
едукацију деце за безбедно учешће у
саобраћају ?
Да ли је двориште Ваше школе погодно за
едукацију деце из области безбедности
саобраћаја (ако није навести шта би по Вама
било потребно учинити)?
Да ли на улицама у близини Ваше Школе
постоје места погодна за СОВ?

НE
ДА и ја користим ....
ДА, али их не користим, јер ....
НE, више су угрожени, јер ....

13.

Да ли су ученици Ваше школе данас безбеднији
у саобраћају, у односу на период од пре
десетак година?

14.

Да ли је зона око школе прилагођена
потребама деце пешака (адекватно обезбеђена
и обележена)?

15.

Које су најважније мере за прилагођавање
саобраћајног окружења Ваше школе потребама
деце?

16.

Шта би требало урадити у циљу унапређења
СОВ ученика у Вашој школи (уписати број од 1
до 5 према значају) 1-најважније?

17.

Остало
(коментари, сугестије и др.)

ДА, јер ....
ИСТО, јер ...

. Увести обавезан предмет у школи Безбедност у саобраћају
. Прилагодити зону школе ученицима
. Појачати активност саобраћајне полиције
. Разговарати са родитељима и ученицима о проблему
. ....

Најљубазније Вам се захваљујемо на учешћу у анкети!
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Прилог 2. Примјер анкетног упитника за дјецу И и ИИ разреда (Србија)
ОШ:_______________________________

Разред:_______

Просечна оцена на последњем
полугодишту? ______________

1

Пол?

2

Ко те учи како да се понашаш у
саобраћају (заокружити један или више
одговора)?

3

4

5

6

7
8

Да ли те је неко упозоравао на опасности
у саобраћају и ко?

Оцена из владања на последњем
полугодишту? ______________

1. Мушки

2. Женски

1. Родитељ

2. Учитељ

3. Деда / баба

4. Старији брат / сестра

5. Читао сам о томе

6. ______________

1. Не

2. Да, учитељ

4. Да, другари

5. Да, брат / сестра

3. Да, родитељи
6. Да, деда / баба

1. На коловозу

2. На тротоару

3. На игралиштима

4. ______________

Где се деца могу играти?

1. Да, увек ако постоји ''зебра''

2. Углавном

3. Ретко

4. Ако ''зебра'' није далеко

Да ли прелазиш улицу на ''зебри''?

1. Трчећи, право преко улице

2. Трчећи, укосо

3. Ходајући полако

4. Брзим ходом

На ''зебри'' прелазим улицу?

Шта треба да урадиш пре него што
започнеш прелазак улице на ''зебри''?
Шта треба да урадиш пре него што
започнеш прелазак улице?
1. Тротоаром се крећу______________

9

Ко се креће којом површином?

2. Коловозом се крећу______________
3. Бициклистичком стазом се крећу ______________

10

Да ли си имао/ла неку опасну ситуацију у
саобраћају (опиши је)?

11

Да ли си имао/ла незгоду у саобраћају?

1. Не

2. Да, као пешак

3. Да, као путник у возилу

4. Да, као бициклиста
1. Не

12

Да ли је неко од твојих другова имао
незгоду у саобраћају?

2. Да, опиши је __________________________________________
________________________________________________________

13

14

Да ли некада играш фудбал, одбојку или
кошарку на улици?
Да ли ти лопта при игри на игралишту
излази на улицу?

1. Не, никада

2. Да, два-три пута недељно

3. Да, свакодневно

4. Да, само ако у близини нема игралишта

1. Да, редовно (увек)

2. Не
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3. Да, али ретко

1. Искључиво бициклистичком стазом
2. Бициклистичком стазом, тамо где је изграђена
15

Где возиш бицикл?
3. Ретко возим бициклистичком стазом, углавном улицом и
тротоарима
4. Не возим бицикл

16

Да ли је потребна нова ''зебра'' у
близини твоје школе?

17

Да ли има неко опасно место на путу до
школе, опиши га (и уцртај кружић на
мапи):

18

На путу до школе и назад крећеш се:

1. Да, на улици__________________________________________
2. Не

1. Сам

2. Са другарима
3. Прате ме _____________________

1. Пешице
19

2. Бициклом

3. Аутобусом ЈГС

До школе идеш:
4. Возе ме аутомобилом

5.Остало:________________

Прилог 3. Примјер анкетног упитника за дјецу ИИИ и ИВ разреда (Србија)
ОШ:_______________________________

Разред:_______

Просечна оцена на последњем
полугодишту? ______________

1

Пол?

2

Ко те учи како да се понашаш у
саобраћају (заокружити један или више
одговора)?

3

4

5

Да ли те је неко упозоравао на опасности
у саобраћају и ко?

Оцена из владања на последњем
полугодишту? ______________

1. Мушки

2. Женски

1. Родитељ

2. Учитељ

3. Деда / баба

4. Старији брат / сестра

5. Читао сам о томе

6. ______________

1. Не
4. Да, другари

2. Да, учитељ

3. Да, родитељи

5. Да, брат/сестра

6. Да, деда / баба

1. На коловозу

2. На тротоару

3. На игралиштима

4. ______________

Где се деца могу играти?

1. Да, увек ако постоји ''зебра''

2. Углавном

3. Ретко

4. Ако ''зебра'' није далеко

Да ли прелазиш улицу на ''зебри''?

1. Трчећи, право преко улице
6

2. Трчећи, укосо

На ''зебри'' прелазим улицу?
3. Ходајући полако

4. Брзим ходом
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7
8

Шта треба да урадиш пре него што
започнеш прелазак улице на ''зебри''?
Шта треба да урадиш пре него што
започнеш прелазак улице?
1. Тротоаром се крећу______________

9

Ко се креће којим површином?

2. Коловозом се крећу______________
3. Бициклистичком стазом се крећу ______________

10

Да ли си имао/ла неку опасну ситуацију у
саобраћају (опиши је)?

11

Да ли си имао/ла незгоду у саобраћају
(опиши је)?

1. Не
12

Да ли је неко од твојих другова имао
незгоду у саобраћају?

2. Да, опиши је __________________________________________
________________________________________________________

13

14

Да ли некада играш фудбал, одбојку или
кошарку на улици?

1. Не, никада

2. Да, два-три пута недељно

3. Да, свакодневно

4. Да, само ако у близини нема игралишта

1. Да, редовно (увек)

Да ли ти лопта при игри на игралишту
излази на улицу?

2. Не

3. Да, али ретко

1. Искључиво бициклистичком стазом
2. Бициклистичком стазом, тамо где је изграђена
15

Где возиш бицикл?

3. Ретко возим бициклистичком стазом, углавном улицом и
тротоарима
4. Не возим бицикл

16

Да ли је потребна нова ''зебра'' у
близини твоје школе?

17

Да ли има неко опасно место на путу до
школе, опиши га (и уцртај кружић на
мапи):

18

На путу до школе и назад крећеш се:

1. Да, на улици__________________________________________
2. Не

1. Сам

2. Са другарима

3. Прате ме _____________________

1. Пешице
19

2. Бициклом

4. Возе ме аутомобилом
20
21

3. Аутобусом ЈГС

До школе идеш:

На путу до школе да ли мораш да
пређеш улицу ван ''зебре''?
У ком разреду школе си без родитеља
(пратиоца) почео/ла да долазиш у
школу?

1. Не

5. Остало:_______________

2. Да, колико пута? ____________________
_____________________

Хвала ти!
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Прилог 4. Примјер анкетног упитника за дјецу од В до ВИИИ разреда (Србија)
ОШ:_______________________________

Разред:_______

Просечна оцена на последњем
полугодишту? ______________

1

Пол?

2

Ко те учи како да се понашаш у
саобраћају (заокружити један или више
одговора)?

3

4

Да ли те је неко упозоравао на опасности
у саобраћају и ко?

Оцена из владања на последњем
полугодишту? ______________
1. Мушки

2. Женски

1. Родитељ

2. Учитељ

3. Деда / баба

4. Старији брат / сестра

5. Читао сам о томе

6. ______________

1. Не

2. Да, учитељ

4. Да, другари

5. Да, брат / сестра

3. Да, родитељи
6. Да, деда / баба

1. На коловозу

2. На тротоару

3. На игралиштима

4. ______________

Где се деца могу играти?

1. Да, увек ако постоји пешачки прелаз (''зебра'')
5

Да ли прелазиш улицу на пешачком
прелазу (''зебри'')?

2. Углавном
3. Ретко
4. Ако пешачки прелаз (''зебра'') није далеко

6

7
8
9

На пешачком прелазу (''зебри'')
прелазим улицу?

1. Трчећи, право преко улице
3. Ходајући полако

2. Трчећи, укосо
4. Брзим ходом

Шта треба да урадиш пре него што
започнеш прелазак улице на пешачком
прелазу (''зебри'')?
Шта треба да урадиш пре него што
започнеш прелазак улице?
Да ли си имао/ла неку опасну ситуацију у
саобраћају (опиши је)?

10

Да ли си имао/ла незгоду у саобраћају
(опиши је)?

11

Да ли је неко од твојих другова имао
незгоду у саобраћају?

1. Не
2. Да, опиши је __________________________________________
________________________________________________________

12

13

14

Да ли некада играш фудбал, одбојку или
кошарку на улици?

Да ли ти лопта при игри на игралишту
излази на улицу?

1. Не, никада
3. Да, свакодневно

2. Да, два- три пута недељно
4. Да, само ако у близини нема игралишта

1. Да, редовно (увек)

2. Не

3. Да, али ретко

Где возиш бицикл?
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1. Искључиво бициклистичком стазом
2. Бициклистичком стазом, тамо где је изграђена
3. Ретко возим бициклистичком стазом, углавном улицом и
тротоарима
4. Не возим бицикл

15

Да ли је потребан нови пешачки прелаз
(''зебра'') у близини твоје школе?

1. Да, на улици__________________________________________
2. Не

16

17

На путу до школе да ли мораш да
пређеш улицу ван пешачког прелаза
(''зебре'')?
Да ли има неко опасно место на путу до
школе, опиши га (и уцртај кружић на
мапи):

1. Не

2. Да, колико пута? ______________

1. Сам
18

2. Са другарима

На путу до школе и назад крећеш се:
3. Прате ме _____________________

1. Пешице
19

2. Бициклом

3. Аутобусом ЈГС

До школе идеш:
4. Возе ме аутомобилом

20

У ком разреду си без родитеља
(пратиоца) почео/ла да долазиш у
школу?

21

Да ли си прочитао/ла неку литературу о
саобраћају?

22

5.Остало:_______________

__________________

1. Не
2. Да, коју? _________________________

Опиши шта би требало урадити да би се
осећао/ла безбедније у саобраћају?

Хвала ти!

95

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

96

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

ЛИТЕРАТУРА
[1]. Агенција за безбедност саобраћаја (2013). Методе праћења индикатора безбедности саобраћаја
у Србији и њихов значај за стратешко управљање безбедношћу саобраћаја, Извршилац пројекта:
Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд
[2]. Град Нови Сад (2012). Макроистраживање безбедности деце у саобраћају на подручју Града Новог
Сада. Извршилац пројекта: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд
[3]. Цардита, Ј. анд Ди Пиетро, Г. (2010). Проацтиве партнерсхип стратегy - А Цоммунитy
Партиципатион Модел то Аддресс Роад Сафетy. Глобал Роад Сафетy Партнерсхип.
[4]. Марић, Б., Тешић, М. и Ђерић, М., (2013). Вишесекторски приступ поболјшању безбједности
саобраћаја на локалном нивоу - модел и примјери, Зборник радова, БEЗБEДНОСТ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈEДНИЦИ, (стр. 271-276), ВИИИ међународна конференција, Валјево. ИСБН 978-867020-244-3.

97

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

98

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

О АУТОРИМА

Проф. др Крсто ЛИПОВАЦ је редовни професор и шеф
Катедре за безбједност саобраћаја на Саобраћајном
факултету у Београду. Аутор је бројних међународних
радова из области безбједности саобраћаја.
Учествовао је у бројним пројектима унапређења
безбједности саобраћаја, финансираних од стране
Свјетске банке и Eвропске банке за развој.

Бојан МАРИЋ ради као виши асистент на Саобраћајном
факултету у Добоју. Магистрирао је на безбједности
саобраћаја и тренутно похађа докторске студије на
Саобраћајном факултету у Београду, на Катедри за
безбједност
саобраћаја.
Аутор
је
бројних
међународних и националних радова из области
безбједност саобраћаја. Учествовао је у неколико
међународних и националних пројеката унапређења
безбједности саобраћаја.
Милан ТEШИЋ је запослен у Агенцији за безбједност
саобраћаја Републике Српске, Бања Лука. Тренутно
похађа докторске студије на Саобраћајном факултету у
Београду, на Катедри за безбједност саобраћаја. Аутор
је бројних радова међународног и националног значаја
из области безбједности саобраћаја. Учествовао је у
неколико међународних и националних пројеката
унапређења безбједности саобраћаја.
Мирослав ЂEРИЋ је запослен у Министарству
комуникација и транспорта Босне и Херцеговине.
Магистрирао је на безбједности саобраћаја, на
Саобраћајном факултету у Добоју. Аутор је бројних
радова међународног и националног значаја из
области безбједности саобраћаја. Учествовао је у
неколико међународних и националних пројеката
унапређења безбједности саобраћаја.

99

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

Милија РАДОВИЋ обавља функцију директора
Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Аутор је бројних међународних и националних радова
из области безбједности саобраћаја. Учествовао је у
пројектима унапређења безбједности саобраћаја на
подручју Републике Српске. Више од 20 година бави се
вјештачењем саобраћајних незгода за потребе
тужилаштава и судова.
Миленко ЏEВEР, дипл. инж. саобраћаја је запослен у
Агенцији за безбједност саобраћаја Републике Српске,
на пословима безбједности путне инфраструктуре.
Учествовао је у изради бројних пројеката саобраћајне
инфраструктуре и просторног планирања. Аутор је
неколико националних радова из области саобраћаја.

100

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука
656.1.08-053.5(035)
ПРИРУЧНИК за јачање капацитета jeдиница локалнe
самоуправе из области безбједности саобраћаја. Четврти
циклус стручног усавршавања, Безбједност саобраћаја у
зонама школа / Крсто Липовац ... [и др.]. - 1. изд. - Бања
Лука: Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске,
2016 (Бања Лука: Центар за професионалну рехабилитацију
и запошљавање инвалида). - 101 стр.: илустр.; 30 cm
На врху насл. стр.: Република Српска, Министарство
саобраћаја и веза, Агенција за безбједност саобраћаја. "Пројекат: Јачање капацитета јединица локалне самоуправе
из области безбедности саобраћаја" --> импресум. - Слике
ауторâ. - Тираж 150. - О ауторима: стр. 99-100. Библиографија: стр. 97.
ISBN 978-99976-618-6-9
1. Липовац, Крсто, 1961- [аутор] 2. Марић, Бојан, 1980[аутор] 3. Тешић, Милан, 1987- [аутор] 4. Ђерић, Мирослав,
1978- [аутор] 5. Радовић, Милија, 1962- [аутор] 6. Џевер,
Миленко, 1977- [аутор]
COBISS.RS-ID 5830424

ISBN 978-99976-618-6-9

9 789997 661869

