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Агенција за безбедност саобраћаја 
је извршила анализу података о 
саобраћајним незгодама које су се 
догодиле у Републици Србији, у 
периоду од 2010 -2014. године, у 
којима су учествовали рањиви 
учесници у саобраћају. Дошло се 
до података да пешаци чине око 
25%, бициклисти 9%, а возачи и 
путници мотоцикала и мопеда (у 
даљем тексту мотоциклисти) око 
11% свих погинулих лица у 
саобраћајним незгодама, што 
значи да је сваки други погинули у 
саобраћајним незгодама рањиви 
учесник у саобраћају. 

 
Слика 1- Индекс рањивости: Показује број погинулих на 100 

настрадалих лица у саобраћајним незгодама, 
 по категоријама учесника и старосним групама 

 
 

 

У овом извештају се рањивим учесницима у саобраћају подразумевају учесници који у 
саобраћајним незгодама немају спољну заштиту (пешаци, бициклисти и мотоциклисти). У 
саобраћајним незгодама са другим возилом, рањиви учесници у саобраћају нису додатно 
заштићени, већ остварују директне контакте са возилима која учествују у саобраћајној 
незгоди, односно са подлогом, у случају пада након судара. На тај начин задобијају веће 
телесне повреде од возача и путника који се, у време настанка незгоде, налазе у возилима 
која имају затворену каросерију. Рањивост пешака, бициклиста и мотоциклиста, као и путника 
и возача у путничком аутомобилу је, у виду индекса рањивости, приказана на Слици бр. 1.  
 

 

Када се посматрају пешаци и бициклисти, може се уочити да њихова рањивост у саобраћају 
константно расте са годинама живота. За популацију становништва старију од 35 година 
живота, највећи индекс рањивости имају пешаци. Старија лица, а посебно лица старија од 65 
година, при истим или сличним сударима задобијају теже телесне последице, тј. чешће 
завршавају са смртним последицама. Лица старија од 65 година су ипак највише угрожена у 
саобраћају у својству пешака, односно имају већу вероватноћу да задобију смртне последице 
у саобраћајним незгодама него што је то случај када страдају у својству бициклисте (око 70% 
већи индекс рањивости) или у својству мотоциклисте (око 90% већи индекс рањивости). Код 
старосне категорије од 25 до 34 године, може се уочити да мотоциклисти у саобраћајним 
незгодама имају већу вероватноћу да задобију смртне последице од осталих категорија 
рањивих учесника у саобраћају. 
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Јавни ризик страдања у саобраћајним незгодама 

 
Слика 2 – Просечне вредности јавног ризика страдања пешака, по старосним категоријама и полу,  

за период 2010-2014. година 

 
Слика 3 – Просечне вредности јавног ризика страдања бициклиста, по старосним категоријама и полу,  

за период 2010-2014. година 

 
Слика 4 – Просечне вредности јавног ризика страдања мотоциклиста, по старосним категоријама и 

полу, за период 2010-2014. година 
 

Када се посматра ризик страдања пешака у саобраћају (Слика 2), може се закључити да највећи 

ризик страдања у саобраћају имају пешаци старији од 65 година, док најмањи ризик страдања као 

пешаци имају деца до 9 година старости. Код бициклиста (Слика 3) се може уочити да бициклисти 

мушког пола имају већи ризик страдања у саобраћају од бициклиста женског пола. Бициклисти 

мушког пола, старији од 65 година, имају највећи ризик страдања у саобраћају, у односу на остале 

старосне категорије бициклиста мушког пола. Највећи ризик смртног страдања у саобраћају, када 

се посматрају жене бициклисти, имају жене старости од 55 до 64 године. 
 

Када се посматра број смртно страдалих у односу на величину посматране популације, за 

мотоциклисте (Слика 3), може се уочити да је безбедност мотоциклиста много већи проблем код 

мушкараца него код жена. Највећи ризик страдања у саобраћају, као мотоциклисти, имају млади 

мушкарци старости између 15 и 34 године. 
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Структура настрадалих рањивих учесника у саобраћају 

  
Слика 5 – Процентуално учешће погинулих рањивих 

учесника мушког пола, у односу на својство и старосну 
категорију учесника у саобраћају 

Слика 6 – Процентуално учешће погинулих рањивих 
учесника женског пола, у односу на својство и старосну 

категорију учесника у саобраћају 
 
Када се посматра структура настрадалих 
рањивих учесника у саобраћају, могу се уочити 
велике разлике у страдању рањивих учесника 
мушког и женског пола (Слика 5 и 6). 

Мушкарци у својству пешака највише страдају 
као деца и то у узрасту од 0 до 9 година. Већ у 
узрасту од 10-14 година у значајном проценту 
дечаци, као рањиви учесници у саобраћају, 
страдају као бициклисти. 

Веома је значајан податак да мушкарци,  
узраста од 15 до 44 године, као рањиви 
учесници у саобраћају у највећем проценту 
страдају као мотоциклисти и њихова је 
заступљеност у укупном броју погинулих лица 
већа него бициклиста и пешака мушког пола 
заједно, тј. чине око 60% погинулих рањивих 
учесника у саобраћају ове старосне доби. 

Мушкарци старији од 55 година су, као 
рањиви учесници у саобраћају, више угрожени 
као пешаци и бициклисти. Овакви подаци се 
могу довести у везу са њиховом мањом 
заступљеношћу у саобраћају, у овој старосној 
доби, у својству мотоциклиста, него што је то 
случај за старосну групу од 15 до 45 година. 

 
 
 

 
За разлику од мушкараца, жене, у својству 
рањивих учесника у саобраћају, у свим 
старосним категоријама, највише страдају као 
пешаци. 

Чињеница да жене као пешаци, чешће страдају 
у односу на остала два својства рањивих 
учесника у саобраћају, највише долази до 
изражаја за старосну категорију лица старијих 
од 65 година. 

Када се узму у обзир подаци о јавном ризику 
(Слике 2 и  3), види се да су мушкарци старији 
од 65 година много више угрожени у саобраћају 
од жена и као пешаци и као бициклисти. 

У својству бициклисте, жене су заступљене у 
укупном броју погинулих рањивих учесника у 
саобраћају, највише за старосну групу од 0 до 9 
година и старосну групу од 35 до 64 године 
старости. 

Жене, као рањиви учесници у саобраћају, су у 
својству путника или возача мотоцикала и 
мопеда, међу погинулим лицима у 
саобраћајним незгодама, највише заступљене у 
старосној групи од 20 до 34 године, када им је 
и највећи ризик страдања у саобраћају у 
својству мотоциклисте. 
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Временска расподела страдања рањивих учесника у саобраћају 

Пешаци највише смртно страдају у 
саобраћају у јесењим месецима, тј. 
октобру, новембру и децембру, а 
најмање у пролеће, тј. у марту, априлу 
и мају. Бициклисти највише смртно 
страдају у летњим месецима (јулу и 
августу), а најмање у зимским 
месецима (фебруару), када су, због 
непогодних временских прилика, 
најмање заступљени у саобраћају. 
Слична месечна расподела смртног 
страдања у саобраћају, као за 
бициклисте, је и за мотоциклисте, 
тако да мотоциклисти највише 
смртно страдају у доба године када су 
највише заступљени у саобраћају (јун, 
јул и август), а најмање у зимским 
месецима (децембар, јануар и 
фебруар). 

Пешаци највише смртно страдају 
петком, а бициклисти и 
мотоциклисти суботом. Осим 
суботом, мотоциклисти чешће, него 
осталим данима, смртно страдају и 
недељом. 

Када се посматра часовна расподела 
смртног страдања рањивих учесника 
у саобраћају, важно је уочити нагли 
пораст смртног страдања пешака у 
периоду смањене дневне 
видљивости, тј. у периоду дана од 17 
до 22 часа. Код бициклиста се такође 
може уочити, само нешто блаже него 
код пешака, пораст смртног страда 
бициклиста у времену између 17 и 22 
часа. Што се мотоциклиста тиче, 
може се уочити пораст смртног 
страдања мотоциклиста након 11 
часова, тако да мотоциклисти 
најмање смртно страдају између 02 и 
11 часова. 

 
Слика 7 – Месечна расподела смртног страдања рањивих 

учесника у саобраћају, према својству 
 
 

 
Слика 8 – Дневна расподела смртног страдања рањивих 

учесника у саобраћају, према својству 
 

 

 
Слика 9 – Часовна расподела смртног страдања рањивих 

учесника у саобраћају, према својству 
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Општине у Републици Србији у којима су рањиви учесници у 

саобраћају, највише заступљени у укупном броју погинулих 

лица у саобраћајним незгодама 
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Унапређење безбедности рањивих учесника у саобраћају 

пешаци 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Смањење брзина кретања возила на локацијама где постоје укрштања пешачких токова и токова 

моторних возила (управљање брзинама и обележавање посебних зона где је брзина кретања 

возила ограничена испод 30 km/h, различите грађевинске интервенције на уличној мрежи којима 

би се утицало на смањење брзина кретања возила, постављање одговарајуће саобраћајне 

сигнализације и опреме, постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја – физичке 

препреке, вибрационе и шуштеће траке); раздвајање токова кретања пешака од токова кретања 

бициклиста и моторних возила; појачано осветљење посебно угрожених локација и локација са 

повећаном концентрацијом пешака; санација опасних места за пешаке; изградња недостајућих 

деоница тротоара дуж коловоза; унапређење безбедности пешака на пешачким прелазима  где је 

велики број пешака или где је повећана угроженост пешака (смањивање ширина пешачких прелаза, 

изградња разделних острва, појачано осветљење и повећање уочљивости пешачких прелаза, 

обезбеђивање више семафоризованих пешачких прелаза, упуштање ивичњака у зони пешачких 

прелаза, техничким средствима и саобраћајном сигнализацијом додатно утицати на смањење 

брзина кретања возила непосредно пре наиласка на пешачке прелазе и сл); формирање безбедних 

пешачких коридора, посебно на локацијама повећане коцентрације пешака, а посебно деце-

пешака (нпр. ''безбедни путеви до школе''); стварање услова за безбедно и прихватљиво пешачење 

и за лица са ограниченим способностима и смањеном покретљивошћу. 

 

Унапређење возила из угла повећања безбедности пешака 

Спровођење различитих активности којима би се утицало на свест становништва да купују и возе 

возила која су посебно технички опремљена и пројектована тако да у случају саобраћајне незгоде 

са пешаком последице судара буду што мање. Возила би требала да буду пројектована тако да: 

чеони (предњи) делови аутомобила и других моторних возила немају оштрих и крутих делова, тако 

да у случају судара са пешаком, повреде пешака буду што мање; обавезно буду уграђени тзв. 

''бочни браници'' код комерцијалних возила, за спречавање подлетања пешака испод возила; буду 

уграђена, додатна, широкоугаона и друге врста огледала код комерцијалних возила који би 

допринели отклањању тзв. ''мртвих'' углова; постоје специјални системи у возилима који би на 

време детектовали потенцијални судар са пешаком и аутоматски активирали уређаје за 

заустављање возила и др. 

 

Унапређење знања и ставова возача и пешака о безбедном учествовању у саобраћају 

Спровођење разних видова едукација, кампања, трибина, обука и сл. у циљу информисања и 

успостављања исправних ставова и унапређења знања о ризицима пешака у саобраћају;  едукација 

деце и њихових родитеља о безбедном и исправном учествовању у саобраћају као пешака; 

унапређење саобраћајног образовања и васпитања; едукација лица старијих од 65 година о 

опадању психофизичких способности са годинама живота и повећаном ризику учествовања у 

саобраћају за пешаке старије од 65 година; едукација и информисаност учесника у саобраћају о 

значају и начину на који се може побољшати уочљивост пешака у саобраћају у време смањене 

видљивости и сл. 
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бициклисти 

Унапређење и прилагођавање саобраћајне инфраструктуре бициклистима 

Изградња бициклистичких стаза и повезивање постојећих бициклистичких стаза у мреже 

бициклистичких стаза;  на деоницама где нема изграђених бициклистичких стаза раздвојити 

бициклистички од моторизованог саобраћаја (обележавањем одвојених бициклистичких трака, 

оградама, ивичњацима и сл.); где год је то могуће раздвојити бициклистичке стазе од стаза за 

пешаке и смањити на најмањи могући број укрштања токова пешака и токова бициклистичког 

саобраћаја; појачано осветљење посебно угрожених локација и локација са повећаном 

концентрацијом бициклиста; уређење ''зона 30'' и ''зона успореног саобраћаја'' у циљу побољшања 

безбедности бициклиста и промовисања одрживих видова саобраћаја; обележавање 

бициклистичких стаза и рута одговарајућом саобраћајном сигнализацијом; омогућавање безбедног 

кретања бициклиста у раскрсницама; изградња паркинга за бицикле и др. 

 

Унапређење знања и ставова возача моторних возила и бициклиста о безбедном учествовању 

у саобраћају 

Спровођење разних видова едукација, кампања, трибина, обука и сл. у циљу информисања и 

успостављања исправних ставова и унапређења знања о ризицима учествовања бициклиста у 

саобраћају (посебно деце-бициклиста и лица старијих од 65 година у својству бициклиста); 

едукација деце и њихових родитеља о безбедном и исправном учествовању у саобраћају као 

бициклиста; унапређење саобраћајног образовања и васпитања; едукација лица старијих од 65 

година о опадању психофизичких способности са годинама живота и повећаном ризику 

учествовања у саобраћају за бициклисте старије од 65 година; едукација и информисаност учесника 

у саобраћају о значају у начину на који се може побољшати уочљивост бициклиста у саобраћају у 

време смањене видљивости (обавезно коришћење светала на бициклима у ноћним условима, 

постављање разних рефлектујућих елемената на задњем делу бицикала и ношење светле одеће у 

ноћним условима и условима смањене видљивости и сл.); промовисање употребе заштитне опреме 

од стране бициклиста (кациге и др.) и сл. 

 

мотоциклисти 

Унапређење и прилагођавање саобраћајне инфраструктуре мотоциклистима 

У погледу путне инфраструктуре веома је важно одржавање путева, како би било обезбеђено 

адекватно приањање точкова двоточкаша на подлогу. 

 

Побољшање видљивости и уочљивости  
Побољшање видљивости и уочљивости двоточкаша, употребом дневних светала, као и ношењем 

кацига упадљивих (флуоресцентних) боја и ношењем опреме са ретро рефлектујућим 

материјалима. 

 

Унапређење знања и ставова о безбедном учествовању мотоциклиста у саобраћају 

Спровођење разних видова едукација, кампања, трибина, обука и сл. у циљу информисања и 

успостављања исправних ставова и унапређења знања о ризицима учествовања мотоциклиста у 

саобраћају (посебно мотоциклиста мушког пола); промовисање употребе заштитне опреме од 

стране мотоциклиста (коришћење кациге, ношење адекватног одела и др.); едукација и 

инфромисаност мотоциклиста о значају који има техничка исправност мотоцикала  и сл. 
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Закључак 

Рањивим учесницима у саобраћају се најчешће подразумевају учесници у саобраћају који имају 

изнадпросечно смртно, односно тешко телесно, повређивање у саобраћајним незгодама. Тако се 

рањиви учесници у саобраћају најчешће дефинишу у односу на величину спољне заштите у случају 

судара (нпр. пешаци, бициклисти и мотоциклисти) или у односу на способност за безбедним 

учествовањем у саобраћају (нпр. деца, млади, старија лица). Најефикаснији начин за унапређење 

безбедности рањивих учесника у саобраћају, анализираних у овом извештају (пешаци, бициклисти 

и мотоциклисти), би било потпуно физичко раздвајање површина намењених за кретање 

неједнаких врста учесника у саобраћају, тј. рањивих учесника од путничких аутомобила, 

комерцијалних возила и сл. или да се обезбеди смањење брзина кретања возила када се различите 

категорије учесника у саобраћају, у смислу рањивости, мешају. 


