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Реализацијом пројекта „Мерење индикатора перформанси
безбедности саобраћаја за 2015. годину“ настављено је мерење,
праћење и анализа индикатора перформанси безбедности
саобраћаја у Републици Србији. Наручилац пројекта била је
Агенција за безбедност саобраћаја, а истраживање је спровео
Саобраћајни факултет у Београду.
Праћење индикатора безбедности саобраћаја Агенција је отпочела још
2013. године, а утврђивање вредности индикатора се врши на годишњем
нивоу. Подаци о измереним вредностима индикатора понашања учесника
у саобраћају су јавно доступни и Агенција их објављује кроз Базу података
о обележјима безбедности саобраћаја (http://serbia.gdi.net/azbs/), где се
подаци из најновије године мерења индикатора могу прегледати на мапи,
а преузимањем excel документа са подацима из најновије године мерења
преузимају се и вредности индикатора из свих претходних година у којима
је индикатор истраживан.
Вредности индикатора перформанси безбедности саобраћаја су
утврђене за ниво полицијских управа у Републици Србији (27), као и за
национални ниво.
Реализовани пројекат обухватио је два истраживања индикатора: пролећно
-летње и јесење истраживање. За сваки анализирани индикатор безбедности
саобраћаја извршена је агрегација резултата мерења спроведених током
пролећно-летњег и јесењег истраживања 2015. године, тако да су утврђене
коначне вредности индикатора безбедности саобраћаја за Републику
Србију за 2015. годину.
У брошури су табеларно приказане вредности индикатора за 2013, 2014.
и 2015. годину, за Србију, у вези са употребом сигурносних појасева,
дечијих заштитних система, заштитних кацига, као и индикатори у
вези са прекорачењем брзине, од стране учесника у саобраћају, према
категоријама возила: путнички аутомобил, теретно возило, аутобус,
мопед и мотоцикл.
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Након тога, у брошури су у виду графика и мапа приказани резултати другог,
јесењег, истраживања индикатора у 2015. години, у вези са употребом
сигурносних појасева, дечијих заштитних система, заштитних кацига,
као и вредности индикаторa у вези са прекорачењем брзине, употребом
мобилних телефона и коришћењем дневних светала, по полицијским
управама у Републици Србији. У складу са методологијом, вредности
наведених индикатора су утврђене:
• на саобраћајницама у насељу,
• на саобраћајницама ван насеља, и
• на аутопуту (у оним ПУ на чијим се територијама налази аутопут).
Утврђивање и праћење вредности индикатора важно је за праћење
стања безбедности саобраћаја и препознавање одговорности и обавеза
појединих институција и организација задужених за побољшање вредности
посматраних индикатора, односно стања безбедности саобраћаја.
Познавање вредности индикатора значајно је за усмеравање планираних
активности, као и за праћење ефеката примењених мера у безбедности
саобраћаја. Позитивне промене вредности индикатора безбедности
саобраћаја допринеће смањењу броја и последица саобраћајних незгода.
У циљу могућности поређења вредности индикатора између различитих
полицијских управа и приказивања вредности индикатора на мапама,
вредности индикатора су подељене на класе. Опсег вредности сваког од
индикатора је подељен у пет класа, којима су придружене боје: зелена, жута,
наранџаста, црвена и црна. Зелена боја код сваког индикатора означава
најбољу класу, а црна боја означава најлошију класу вредности индикатора.
На основу класа и придружених боја формиране су мапе на којима су
територије полицијских управа обојене у зависности од тога којој класи
посматрани индикатор на тој територији припада.
Индикатор који је у вези са вожњом под утицајем алкохола истражен је у
сарадњи са саобраћајном полицијом, а проценат возача у саобраћајном току
који су под дејством алкохола утврђен је за саобраћајнице у насељу и ван
насеља, у дневним и ноћним условима, у радним данима и данима викенда,
за ниво полицијским управа у Републици Србији. Поред тога, извршена
је агрегација добијених вредности и агрегатне вредности индикатора су
приказане у наставку брошуре.
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ВРЕДНОСТИ ИНДИКАТОРА У ВЕЗИ СА УПОТРЕБОМ
СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА, ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА,
ЗАШТИТНИХ КАЦИГА И ПРЕКОРАЧЕЊEM БРЗИНЕ
- ВРЕДНОСТИ ИНДИКАТОРА У 2013, 2014. И 2015. ГОДИНИ -

Напомене:
- Зелена поља означавају да посматрани индикатор у 2015. години има најбољу вредност
(у поређењу са 2013. и 2014. годином).
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- Шрафирана поља у колони 2013. означавају да конкретни индикатор није истраживан 2013. године.
- Како на аутопуту није дозвољено кретање мопеда, за ту категорију возила на аутопуту није вршено
утврђивање вредности индикатора (шрафирана поља мопед-аутопут).
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УПОТРЕБА СИГ УРНОСНИХ ПОЈАСЕВА
У Пројекту су утврђени проценти употребе сигурносних појасева:
- возача,
- сувозача,
- на предњим седиштима,
- на задњим седиштима,
путничких аутомобила, теретних возила и аутобуса, по полицијским управама
у Републици Србији, на саобраћајницама у:
- насељу,
- ван насеља,
- на аутопуту (уколико се налази на територији ПУ),
- укупно (обједињена вредност).
У истраживању које је реализовано 2015. године осмотрено је понашање 104.878
возача, 46.495 сувозача и 20.774 путника на задњим седиштима у путничким
аутомобилима. Проценат употребе сигурносних појасева на предњим седиштима
у ПА* износи 73%, а на задњим седиштима 7,4%.
Класе индикатора који се односе на заштитне системе: сигурносне појасеве,
дечије заштитне системе, заштитне кациге

Свакој полицијској управи је додељена класа на основу вредности индикатора
на конкретној територији.
ПА* - путнички аутомобил
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У наставку брошуре су приказане обједињене вредности процената употребе
сигурносних појасева (насеље, ван насеља, аутопут) ПО ПОЛИЦИЈСКИМ
УПРАВАМА.
Употреба сигурносних појасева на
предњим седиштима ПА

све категорије саобраћајница
јесен, 2015. година

Употреба сигурносних појасева на задњим
седиштима ПА

све категорије саобраћајница
јесен, 2015. година

Према резултатима јесењег истраживања, највећи проценат употребе
сигурносних појасева на предњим седиштима путничких аутомобила
(возач и сувозач) забележен је у полицијским управама Нови Сад (86,3%), Пирот
(82,3%), Зајечар (80,9%) и Панчево (80,5%), у којима поменути индикатор припада
класи средња вредност индикатора.
У погледу употребе сигурносних појасева на задњим седиштима у путничким
аутомобилима у свим полицијским управама је забележена веома ниска вредност
поменутог индикатора. Највећи проценат употребе сигурносних појасева на
задњим седиштима је забележен у полицијској управи Суботица (20,7%), а најмањи
проценат у полицијској управи Прокупље (1,3%).
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у насељу
јесен, 2015. година

8 | Агенција за безбедност саобраћаја
ван насеља
јесен, 2015. година
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у насељу
јесен, 2015. година

ван насеља
јесен, 2015. година

УПОТРЕБА СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА - ПОЗАДИ (У НАСЕЉУ / ВАН НАСЕЉА)
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УПОТРЕБА ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА
На основу резултата јесењег истраживања може се уочити да је употреба заштитних
система за децу до 3 године највећа у полицијској управи Суботица (77,6%),
у којој вредност индикатора припада класи ниска вредност индикатора, док
у свим осталим полицијским управама Републике Србије вредност поменутог
индикатора припада класи веома ниска вредност.
Проценат коришћења дечијих заштитних система за децу од 4 до 12 година
старости је значајно мањи у односу на употребу заштитних система за децу до
3 године старости. Највећи проценат употребе заштитних система за децу од 4
до 12 година уочен је на територији ПУ* Суботица (35,4%) и ПУ Ужице (30,8%), где
се свако треће дете правилно превози, док је у осталим полицијским управама
проценат употребе заштитних система за децу од 4 до 12 година испод 23%.
ПУ* - Полицијска управа
Употреба дечијих заштитних система за
децу од 0 до 3 године старости

све категорије саобраћајница
јесен, 2015. година
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Употреба дечијих заштитних система за
децу од 4 до 12 година старости

све категорије саобраћајница
јесен, 2015. година

ван насеља
јесен, 2015. година

до 3 године

ван насеља
јесен, 2015. година

од 4 до 12 година

УПОТРЕБА ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ВАН НАСЕЉА ЗА ДЕЦУ 0-3 И 4-12 ГОДИНА СТАРОСТИ
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УПОТРЕБА ЗАШТИТНИХ КАЦИГА
Према резултатима јесењег истраживања индикатора у 2015. години, у једанаест
полицијских управа су сви возачи мотоцикала, чије понашање је посматрано у
истраживању, користили заштитну кацигу (врло висока вредност индикатора),
а у још три ПУ је употреба заштитних кацига од стране мотоциклиста у класи врло
високе вредности. Најмањи проценат употребе кацига возача мотоцикала je
забележен на територији ПУ: Нови Пазар (38,5%), Кикинда (66,7%) и Чачак (69,6%).
Током јесењег истраживања, сви евидентирани возачи мопеда у ПУ Крагујевац,
Нови Сад, Панчево и Пријепоље су користили заштитне кациге (врло висока
вредност индикатора). Високу вредност индикатора употребе заштитних
кацига мопедиста имају ПУ Београд (93,2%) и Зајечар (90,0%), док се дванаест ПУ
налази у класи веома ниска вредност индикатора употребе заштитних кацига
од стране мопедиста.
Приликом тумачења вредности индикатора употребе заштитних кацига треба
имати у виду ограничење у Пројекту у виду недовољног узорка мотоциклиста
у појединим полицијским управама, као што су: Пријепоље, Смедерево,
Нови Сад, Кикинда, Бор, Сомбор, Ниш, Краљево, Ужице, Крагујевац, и мопедиста
у ПУ: Пријепоље, Нови Сад, Ниш, Сомбор, Ужице, Суботица, Кикинда.
Употреба заштитних кацига од стране
мотоциклиста

све категорије саобраћајница
јесен, 2015. година
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Употреба заштитних кацига од стране
мопедиста

све категорије саобраћајница
јесен, 2015. година

у насељу
јесен, 2015. година

ван насеља
јесен, 2015. година

УПОТРЕБА ЗАШТИТНИХ КАЦИГА МОПЕДИСТА И МОТОЦИКЛИСТА (УКУПНО)
У НАСЕЉУ / ВАН НАСЕЉА

Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији за 2015. годину
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ПРЕКОРАЧЕЊЕ БРЗИНЕ
Резултати најновијих истраживања су показали да се чак 12 полицијских управа
налази у најлошијој класи по питању прекорачења брзине за најмање 10 km/h у
насељу од стране возача путничких аутомобила. Према индикатору проценат
путничких аутомобила који прекорачују брзину за најмање 10 km/h у насељу,
најбоље рангиране полицијске управе су: Врање (0,8%), Лесковац (0,8%), Пирот
(3,3%), Јагодина (4,3%) и Кикинда (4,3%), док су најлошије рангиране: Крушевац
(47%), Шабац (44,7%) и Сремска Митровица (42,7%).
У погледу прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу од стране возача
мотоцикала чак 24 полицијске управе се налазе у најлошијој класи, по питању
посматраног индикатора, а најлошије рангиране полицијске управе су Београд (65%)
и Шабац (61%). Три најбоље рангиране ПУ су: Лесковац (3%), Врање (9%) и Пирот (10%).
ПУ ТНИЧКИ АУ ТОМОБИЛИ
% ПА који прекорачују брзину за најмање 10 km/h
- у насељу -

у насељу, јесен, 2015. година
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ПА - прекорачење брзине за најмање 10 km/h
У НАСЕЉУ

у насељу, јесен, 2015. година

Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији за 2015. годину

Класе индикатора “% возача који прекорачују брзину за најмање 10 km/h”

МОТОЦИК ЛИ
% мотоцикала који прекорачују брзину за
најмање 10 km/h - у насељу -

у насељу, јесен, 2015. година

МОТ - прекорачење брзине за најмање 10 km/h
У НАСЕЉУ

у насељу, јесен, 2015. година
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ИНДИКАТОРИ

У ВЕЗИ СА ВОЖЊОМ

ПОД У ТИЦА ЈЕМ

АЛКОХОЛА

Прикупљање података у вези са индикаторима вожње под утицајем алкохола
спроведено је од стране саобраћајне полиције, у полицијским управама на
саобраћајницама у насељу и ван насеља, на укупно 53 мерна места. Извршено
је тестирање 44.591 возача на подручју свих полицијских управа.
Утврђено је да у Републици Србији просечно 0,75% возача у саобраћајном
току управља возилом када су под утицајем алкохола.
Вредност индикатора % возача у саобраћајном току под утицајем алкохола
у Републици Србији

% возача под утицајем алкохола према полицијским
управама у ДНЕВНИМ условима

дневни услови, 2015. година
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% возача под утицајем алкохола према полицијским
управама у НОЋНИМ условима

ноћни услови, 2015. година

Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији за 2015. годину

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
Најмањи проценат употребе мобилних
телефона, посматрано за све саобраћајнице,
забележен је у полицијским управама:
Краљево (3,2%), Бор (3,7%), Панчево
(3,8%) и Крушевац (3,9%), док се све остале
полицијске управе (23) налазе у најлошијој
класи индикатора безбедности саобраћаја.

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
У НАСЕЉУ

Посматрано само у насељу, мобилни
телефони се најмање користе у ПУ Ваљево и
ПУ Краљево, које се једине налазе у средњој
класи индикатора безбедности саобраћаја.
Употреба мобилних телефона
од стране возача ПА
- све категорије саобраћајница % коришћења

у насељу, јесен, 2015. година

Класе индикатора који су у вези са употребом
мобилних телефона

све категорије саобраћајница
јесен, 2015. година
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УПОТРЕБА ДНЕВНИХ СВЕТАЛА
Класе индикатора који су у вези са
употребом дневних светала

У најбољој класи (врло висока вредност
индикатора) по питању употребе дневних
светала ПА (на свим саобраћајницама)
налазе се полицијске управе: Ужице
(99,6%), Панчево (99,3%) и Ваљево (99,2%),
док се девет полицијских управа налази
у најлошијој класи (веома ниска вредност
индикатора).
На путу у насељу, као најбоље ПУ издвајају
се Ужице, Панчево и Пожаревац, док се
чак четрнаест полицијских управа налази
у најлошијој класи (веома ниска вредност
индикатора).

УПОТРЕБА ДНЕВНИХ СВЕТАЛА У НАСЕЉУ

у насељу, јесен, 2015. година
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Употреба дневних светала од стране возача ПА

све категорије саобраћајница
јесен, 2015. година

Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији за 2015. годину

ИНДИКАТОРИ У ВЕЗИ СА ЗБРИЊАВАЊЕМ
ЛИЦА НАСТРАДАЛИХ У САОБРАЋАЈНИМ
НЕЗГОДАМА
Активности које се спроводе у циљу здравственог збрињавања лица настрадалих
у саобраћајним незгодама имају велики утицај на безбедност саобраћаја.
Унапређење здравственог збрињавања је препознато као једна од кључних
компоненти за спречавање и смањење смртних последица и инвалидитета
проузрокованих саобраћајним незгодама. У том смислу, реализованим Пројектом
је дефинисана методологија и утврђене су вредности индикатора који се односе
на збрињавање лица настрадалих у саобраћајним незгодама, што означава почетак
рада ка унапређењу система безбедности саобраћаја у погледу збрињавања
настрадалих лица у саобраћајним
незгодама.
Здравствено
збрињавање
у
Републици Србији врше Заводи за
хитну медицинску помоћ (Београд,
Нови Сад, Ниш и Крагујевац),
Службе хитне медицинске помоћи,
као посебне службе у оквиру домова
здравља који покривају територију са
више од 25.000 становника (74 СХМП)
и здравствени радници у оквиру
Службе опште медицине домова
здравља (СОМДЗ) (слика десно).
Пројектом су утврђени индикатори
који се односе на здравствене
установе,
здравствено
особље,
транспортне јединице здравствених
установа, време одзива и здравствени
третман лица настрадалих у
саобраћајним незгодама. Утврђени
индикатори треба да послуже као
основа за идентификацију, а затим
и отклањање проблема у вези са
збрињавањем лица настрадалих у
саобраћајним незгодама.
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