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ПРЕДГОВОР 

Књига – уџбеник за предмет безбедност саобраћаја – методе и ана-
лизе настао је као резултат година искуства аутора током предавања и обра-
ђивања тематике безбедности саобраћаја. Наиме, бројне су методе и бројне 
су анализе које помажу у квалитативним и квантитативним анализама у 
безбедности саобраћаја. А некако би било добро систематизовати их на јед-
ном месту. Од тога како припремити квалитетан анкетни упитник до тога 
како одабрати и применити одговарајући статистичку технику за на пример 
анализу зависности саобраћајних незгода и употребе сигурносних појасева. 
Поред тога, бројни су покушаји да се оцени стање безбедности саобраћаја, 
бројне су методе које третирају анализе безбедности пута и путне инфра-
структуре, као што су анализа црних тачака, мапирање ризика. Поред тога, 
методе за процену трошкова саобраћајних незгода и уопште ефеката приме-
не мера у безбедности саобраћаја су за управљаче у систему есенцијалне ка-
да доносе одлуке где и како алоцирати средства намењена безбедности сао-
браћаја.  

Управо све наведено традиционално али савремено, модерно, а опет 
не занемарујући старе принципе налази се у овом уџбенику.  

Уџбеник је првенствено намењен студентима Саобраћајног факул-
тета који изучавају конкретан предмет по плану и програму. Међутим, по-
ред њих, могу га користити и студенти других факултета где се на било ко-
ји начин на било ком нивоу студија, основне, мастер или докторске изуча-
вају методе и анализе које се користе у безбедности саобраћаја.  

Уџбеник представља практично збирку, односно ризницу већине 
широко употребљаваних метода и анализа у безбедности друмског саобра-
ћаја. При томе је неопходно нагласити да се научна дисциплина о безбедно-
сти саобраћаја непрестано шири и напредује, па самим тим и мењају се за-
конитости и закључци и унапређују методе и анализе које се користе. Као 
пример може се навести да већ сада постоји низ метода и анализа које неће 
бити употребљаване у будућности. Једна од њих је анкета возача која неће 
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бити примењивана када возила постану аутономна, али ће се тада развити 
нове методе и нове анализе које треба на прецизан и поуздан начин кори-
стити за анализе безбедности саобраћаја на неком подручју, анализе неке 
групе учесника у саобраћају, неке земље, неке старосне категорије, или по-
ла учесника у саобраћају. То су изазови у будућности са којима ћемо се су-
сретати, а безбедност саобраћаја као научна дисциплина, млада и веома на-
предна има задатак да да управо одговор на то, како да се превеземо од тач-
ке А до тачке Б и то безбедно.  

Надамо се да ће овај уџбеник користити и практикантима и свим 
онима којима је у оквиру свог посла, свакодневног, или повременог неоп-
ходна примена неке од метода, неке од анализа, неког од алата приказаног у 
уџбенику.  

Желимо као аутори да Вас додатно подсетимо да је ширење идеје о 
безбедности саобраћаја хумано дело које је пред свима нама и зато само на-
пред, учинимо саобраћајни свет безбедним. 

 
 

Аутори 
 
 
 




