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     БЕЗБЕДНОСТ БИЦИКЛИСТА У САОБРАЋАЈУ 

 

УВОД 

Ниво безбедности бициклиста у саобраћају 

представља важан фактор који утиче на 

развој бициклистичког саобраћаја. Уколико 

не постоји одговарајућа инфраструктура и 

ако нису обезбеђени услови за безбедно 

кретање бициклиста, бициклисти могу бити 

угрожени у саобраћају, пре свега од стране 

моторних возила. Бициклисти су неретко 

приморани да за кретање у саобраћају 

користе површине намењене за кретање 

моторних возила, при чему је чест случај да 

не буду уочени или уважени од стране 

других учесника у саобраћају, а често и 

сами не поштују правила саобраћаја 

(поступање у складу са саобраћајном 

сигнализацијом, забрана коришћења 

мобилних телефона, аудио и видео уређаја, 

употреба светала на бициклу и др), с тим у 

вези су неретко и учесници у саобраћајним 

незгодама. Бицикл, као возило које возач 

покреће сопственом снагом, и које нема 

кабину, возачу не пружа заштиту од 

механичких удара приликом саобраћајне 

незгоде. Све су то фактори који могу 

дестимулативно утицати на коришћење 

бицикла као превозног средства, односно 

негативно утицати на развој 

бициклистичког саобраћаја.  

На територији Републике Србије, 

бициклистички саобраћај је највише 

развијен у Војводини, односно у 

равничарским пределима земље. Према 

анализама које је спровела Агенција за 

безбедност саобраћаја у 43,5 % општина на 

територији Републике Србије је повећана 

угроженост бициклиста. Полицијске управе 

на чијим територијама је повећана 

угроженост бициклиста су: Врање, 

Прокупље, Шабац, Зрењанин и Сремска 

Митровица. 

АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ 

НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ 

БИЦИКЛИСТА 

На основу података којима располаже 

Агенција за безбедност саобраћаја, у 

Републици Србији у периоду од 1997. до 

2014. године, догодило се укупно 39.142 

саобраћајнe незгодe са учешћем 

бициклиста (Табела 1.), што представља 4% 

од укупног броја саобраћајних незгода 

које су се догодиле на територији Србије. У 

саобраћајним незгодама са бициклистима 

погинуло је 1.669 лица, а теже и лакше је 

повређено 31.094 лица. 
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Табела 1. Број саобраћајних незгода са учешћем бициклиста по годинама, за период од 1997. до 2014. 

године 

Година Укупан број 
саобраћајних незгода 

Број саобраћајних 
незгода са погинулим 

лицима 

Број саобраћајних 
незгода са повређеним 

лицима 
1997 2379 122 1574 
1998 1986 121 1308 
1999 2296 118 1671 
2000 2221 133 1626 
2001 2438 143 1805 
2002 2119 95 1583 
2003 2278 95 1756 
2004 2270 110 1723 
2005 2183 98 1680 
2006 2250 86 1727 
2007 2440 100 1938 
2008 2368 87 1957 
2009 2142 81 1760 
2010 2028 66 1729 
2011 2071 58 1790 
2012 1936 73 1680 
2013 1907 61 1663 
2014 1830 52 1635 

укупно 39142 1699 30605 
 

У саобраћајним незгодама са учешћем 

бициклиста (График 1.), највише смртно 

страдалих лица је у својству возача (96%), 

затим у својству пешака (3%) и на крају у 

својству путника (1%). Овакви резултати се 

могу довести у везу са чињеницом да су 

бициклисти рањива категорија учесника у 

саобраћају који приликом судара са другим 

возилом и пада са бицикла немају 

адекватну заштитну опрему, тако да 

углавном бивају повређени. Са друге 

стране, код судара пешака и бициклиста 

углавном не долази до последица са 

смртним исходом услед релативно малих 

брзина пешака и бицикала.  

До конфликата бициклиста и пешака 

долази најчешће на местима укрштања 

токова бициклистичког саобраћаја и токова 

пешака (заједничке површине за кретање 

бициклиста и пешака, прелазак пешака 

преко бициклистичке стазе нпр. уз 

стајалиште за јавни превоз, често физички 

спојени прелази преко коловоза за 

бициклисте и пешаке и сл.). На локацијама 

где су бициклистичке површине формиране 

обележавањем уз пешачке површине, а 

фреквентност пешачког саобраћаја висока, 

такође су присутни чести конфликти токова 

пешака и бициклиста. 

График 1. Својство погинулих лица у СН са 

учешћем бициклиста у периоду од 1997. до 

2014. године  
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АНАЛИЗА СТРАДАЊА 

БИЦИКЛИСТА 

Већина погинулих бициклиста у 

саобраћајним незгодама у периоду од 

1997. до 2014. године је мушког пола 

(67%), док су жене заступљене у 33% 

(График 2). Већи број смртно страдалих 

бициклиста мушког пола може бити из 

разлога веће изложености (више користе 

бицикл), склоности ка агресивнијој вожњи 

бицикала, пре свега од стране млађих 

бициклиста. Осим тога, мушкарци су 

неретко под дејством алкохола док возе 

бицикл, возе бицикл на дужим релацијама, 

па су изложени већем ризику од настанка 

саобраћајне незгоде. Погинули бициклисти 

мушког пола старости од 45 до 74 година 

су заступљени у преко 60% случајева. 

 

График 2. Структура погинулих бициклиста у 

периоду од 1997. до 2014. године према полу 

 

 

С обзиром на старосну структуру 

настрадалих бициклиста (График бр. 3), као 

и специфичност сваке старосне категорије, 

потребно је свакој од анализираних 

старосних група посветити посебно 

дефинисан и прилагођен програм 

едукације о безбедном учествовању у 

саобраћају у својству бициклисте. Највише 

погинулих бициклиста су одрасли и лица 

старија од 65 година због природног 

смањења психофизичке способности људи 

након одређене старосне границе (График 

3). Имајући у виду да 4% од укупног броја 

погинулих бициклиста у саобраћајним 

незгодама чине деца, потребно је посебне 

активности усмерити ка едукацији 

најмлађих возача бицикала као и њихових 

родитеља. Едуковати децу и њихове 

родитеље о правилном учествовању у 

саобраћају за време вожње бицикла. 

Указати на законске одредбе да дете млађе 

од 12 година не сме управљати бициклом 

на јавним путевима. Изузетно у пешачкој 

зони, зони успореног саобраћаја, зони „30“, 

зони школе и некатегорисаном путу, 

бициклом може управљати и дете са 

навршених девет година. У пешачкој зони и 

зони успореног саобраћаја, бициклом може 

да управља и дете млађе од девет година 

ако је под надзором лица старијег од 16 

година. Такође, указати на значај употребе 

заштитне опреме за време вожње бицикла, 

као и о вожњи бицикла са обавезно 

упаљеним светлима на бициклу у ноћним 

условима и за време смањене видљивости 

и др.  
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График 3. Број погинулих бициклиста у периоду од 1997. до 2014. године према старосној групи 

 

Бициклисти су највише заступљени у 

саобраћају у периоду када је лепо време. 

Временске неприлике, као што су киша, 

снег или ветар у великој мери утичу на 

могућност употребе бицикала и 

заступљеност бициклиста у саобраћају, што 

би се могло довести у везу са податком да 

је највише погинулих бициклиста у јулу и 

августу месецу, односно у летњим 

месецима када је и највеће учешће 

бициклиста у саобраћају (График 4).  

Највише смртно страдалих бициклиста је 

суботом, док бициклисти најчешће 

страдају у периоду дана од  17 до 22 часа, 

односно у условима смањене видљивости. 

Овакви подаци се могу довести у везу са 

чињеницом да бициклисти у великој мери 

не поштују законску одредбу да бицикл 

мора имати предње (бело) и задње 

(црвено) светло, укључено у току ноћне 

вожње или у условима смањене 

видљивости. 

График 4. Расподела погинулих бициклиста за период од 1997. до 2014. године по месецима 
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Видови (врсте) судара који су се издвојили 

као најчешћи, у саобраћајним незгодама са 

учешћем бициклиста, су судари при вожњи 

у истом смеру и бочни судари. До судара 

при вожњи у истом смеру најчешће долази 

услед сустизања бициклиста од стране 

моторних возила. Разлог томе је  најчешће 

неосветљеност бицикала и неуочљивост 

бициклиста на путу. Према законским 

одредбама за вожњу бицикала, где не 

постоји посебна стаза, односно трака, сме 

да се користи коловоз у ширини од највише 

један метар од десне ивице коловоза. 

Такође, ако се два или више возача 

бицикала крећу у групи, дужни су да се 

крећу један за другим. Бочни судари се 

најчешће догађају услед непоштовања 

првенства пролаза у раскрсницама, 

непоштовања светлосне саобраћајне 

сигнализације, лоше прегледности у 

раскрсницама и слично.

 

* * * * * 

 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

БИЦИКЛИСТА 

У циљу унапређења безбедности 

бициклиста неопходно је промовисати 

њихово безбедно учешће у саобраћају, а 

посебно кроз:   

 побољшање и унапређење обуке и 

едукације бициклиста на свим нивоима; 

 промовисање употребе заштитне 

опреме од стране бициклиста (кациге и 

др.) и 

 прилагођавање саобраћајне 

инфраструктуре за кретање бицикала. 

Мере које би добром координацијом и 

системским мерама могле допринети 

повећању безбедности бициклиста, а 

самим тим и развоју бициклистичког 

саобраћаја, су: 

Превентивно-промотивне активности: 

- усмерене ка: едукацији бициклиста о 
правилном учествовању у саобраћају (са 
посебним акцентом на децу-бициклисте); 
промовисању употребе заштитне опреме 
од стране бициклиста (кациге и др.); 
побољшању уочљивости бициклиста у 
условима 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); едукацији родитеља да се 
исправно понашају у саобраћају у присуству 
деце, као и о начину правилног превожења 
деце на бициклама; едукацији деце и 
родитеља о законским одредбама када 
деца-бициклисти могу самостално да се 
крећу у саобраћају; пружању подршке 
саобраћајном образовању и васпитању и 
сл. 
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Грађевинско-техничке мере:  
 
- изградња нових бициклистичких стаза; 

повезивање постојећих бициклистичких 

стаза, изградњом недостајућих деоница, у 

мреже бициклистичких стаза и рута тако да 

се обезбеди континуитет у кретању 

бициклиста; на деоницама где нема 

изграђених бициклистичких стаза 

раздвојити бициклистички од осталог 

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. 

Контрола поштовања прописа: 
  
-  мере усмерене ка појачању контроле 
саобраћаја од стране саобраћајне полиције 
у погледу контроле поштовања правила 
саобраћаја (поштовање саобраћајне 
сигнализације, поштовање првенства 

пролаза у раскрсницама, коришћење 
бициклистичких стаза од стране бициклиста 
уколико постоје, правилно кретање дуж 
коловоза где нема бициклистичких стаза, 
поштовање забране вожње бицикала преко 
обележеног пешачког прелаза и сл.). 

 

ЗАКЉУЧАК 

Повећањем учешћа бициклистичког 

саобраћаја у целокупном саобраћајном 

систему остварује се различита опште 

друштвена корист економска, социјална, 

еколошка и др. Само повећање 

заступљености бициклистичког саобраћаја 

би требало да утиче на мање коришћење 

моторизованих превозних средстава за 

превоз путника, а то би допринело 

смањењу потрошње горива, смањењу 

загушења, мањој потражњи за 

паркиралиштима, а на тај начин и смањењу 

укупних трошкова путовања. 

За развој безбедног бициклистичког 

саобраћаја неопходна је координација 

неколико сектора администрације 

(планери, градске службе, полиција, 

организација јавног превоза, школе и 

медији). Свака институција и субјекат у 

систему безбедности саобраћаја мора да 

схвати своју улогу и одговорност, али и 

улогу осталих субјеката, како би се 

усагласиле мере и активности на 

унапређењу безбедности бициклиста у 

саобраћају.  

 

* * * * * 
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СВАКО МОЖЕ ДА: 

 Поштује правила саобраћаја; 

 Користи показивач правца; 

 Задржи право да се креће спорије од других учесника у 

саобраћају; 

 Буде стрпљив у саобраћају; 

 

ВОЗАЧИ МОГУ ДА: 

 Буду предвидиви (јасно и недвосмислено да покажу своје намере 

кретања коришћењем показивача правца); 

 Искључе своје мобилне телефоне; 

 Воде рачуна о другим учесницима у саобраћају; 

 Остављају довољно простора за бициклисте који се крећу 

коловозом; 

 Воде рачуна о деци бициклистима, који могу бити непредвидиви; 

 

БИЦИКЛИСТА МОЖЕ ДА: 

 Буде предвидив (да покаже другим учесницима у саобраћају 

своје намере); 

 Буде уочљив (коришћењем светала и светлоодбојне одеће); 

 Поштује светлосну саобраћајну сигнализацију; 

 Да сакупи информације о саобраћају око њега (тако што неће 

користити слушалице, мобилни телефон и др); 

 Пази на коловозне и друге промене (влажно лишће, шахте и 

др.) које могу изазвати губитак равнотеже; 

 Користити бициклистичке стазе уколико постоје; 

 Приликом обилажења паркираног возила држи безбедно 

одстојање; 

 Приликом кретања тротоаром води рачуна о пешацима; 

 Користи кацигу без обзира на узраст или вештину, како би 

заштито себе; 

 Управљати бициклом трезан, јер под утицајем алкохола губи 

равнотежу, повећава време реакције и др. 

 


