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Сажетак: 
Питаое безбеднпсти деце на путу дп пснпвне щкпле „Јпван Цвијић“ и средое щкпле 

„Григприје Бпжпвић“ у Зубинпм Пптпку прпблем је шијем пбиму дппринпсе сви. Несавесни 

рпдитељи кпји малплетнпј деци дпзвпљавају да пдлазе аутпм у щкплу, пплиција кпја не 

спрпвпди репресивне мере щтп из пбјективних, щтп из друщтвених разлпга, лпкална 

сампуправа кпја нема директну кпмуникацију са щкплама, скупщтина кпја  нема дпбру 

кпмуникацију са изврщнпм влащћу и најзад, слабп развијена сапбраћајна инфраструктура али 

и виспкппплитишки прпблеми и „реципрпшне“ пплитике кпспвске владе. Ипак, кљушни актер у 

рещаваоу прпблема јесте лпкална сампуправа кпја пре свага мпра израдити план технишкпг 

регуласаоа сапбраћаја и прпследити га лпкалнпј скупщтини ппщтине Зубин Пптпк на усвајаое. 

Правни оквир: 
Опщтина Зубин Пптпк, пппут и препсталих девет већински српских ппщтина на Кпспву 

налазе се у специфишнпј ситуацији институципналнпг паралелизма услед кпг ппстпји несклад 

између институција и закпна пп кпјима те институције раде. Услед пвпга шестп је птежана 

кпмуникација између пргана безбеднпсти кпји у пптпунпсти функципнищу у складу са 

кпспвским закпнима и нпр. пбразпвних институција кпје су све ппд јурисдикцијпм Републике 

Србије. Истп такп, унутар саме лпкалне сампуправе ппстпји дубпк расцеп између 

представнишке или скупщтинске власти и изврщне власти или администрације лпкалних пргана 

кпји нису у пптпунпсти устанпвљени накпн фпрмираоа нпвих ппщтина 2013. Такп из угла 

пбразпвних институција примарнпг и секундарнпг пбразпваоа у ппщтини Зубин Пптпк важе 

пдредбе српскпг Закпна п безбеднпсти сапбраћаја на путевима1, дпк за пплицијску станицу у 

Зубинпм Пптпку, али и скупщтину ппщтине Зубин Пптпк важе пдредбе кпспвскпг Закпна п 

правилима друмскпг сапбраћаја2. Међутим, без пбзира на испреплетане јурисдикције, 

пдредбе два закпна су врлп слишне па принцип рещаваоа прпблема безбеднпсти ушеника на 

путу дп щкпле пстаје исти без пбзира на тп кпји закпн се примеоује. 

Надлежнпсти ппщтине у ппстављаоу сапбраћајних знакпва на лпкалним путевима 

дефинисане су шланпм 20, параграфпм 20.2 Закпна п путрвима3. Такпђе, шланпм 33 пвпг 

закпна дефинище се и мпгућнпст креираоа службе за кпнтрплу сапбраћаја пд стране једне или 

вище ппщтина. 

Опис проблема:  
Безбеднпст ушеника у сапбраћају један је пд припритета институција примарнпг и 

секундарнпг пбразпвоа у ппщтини Зубин Пптпк, али и шест предмет расправе шак и на нивпу 

ушенишкпг прламета. Нажалпст, брпјне примедбе директпра и директприца пбразпвних 

устанпва, али ни захтеви за ппстављаое сапбраћајних знакпва упућених лпкалнпј скупщтини 

                                                           
1
 Дпступнп на: 

http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf  
2
 Дпступнп на: http://www.kosovopolice.com/repository/docs/ZAKON_BR._05_L-

_088___O_PRAVILIMA_DRUMSKOG_SAOBRACAJA.pdf  
3
 Дпступнп на: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2003_11_sr.pdf , Закпн п изменама и 

дппунама закпна п путевима дпступан је на: 
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L-120_sr.pdf  

http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Zakon%20o%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima.pdf
http://www.kosovopolice.com/repository/docs/ZAKON_BR._05_L-_088___O_PRAVILIMA_DRUMSKOG_SAOBRACAJA.pdf
http://www.kosovopolice.com/repository/docs/ZAKON_BR._05_L-_088___O_PRAVILIMA_DRUMSKOG_SAOBRACAJA.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2003_11_sr.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L-120_sr.pdf
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пд стране пплиције пстају без пдгпвпра. Оснпвна щкпла „Јпван Цвијић“ налази се у главнпј и 

најпрпметнијпј лпкалнпј улици Кплащинских кнежева (искљушујући магистралу кпја је 

регипнални пут) у Зубинпм Пптпку, щкпла брпји 538 ушеника кпји пву щкплу ппхађају у једнпј 

смени. Тп кпнкретнп знаши да се ушеници у пвпј щкпли налазе пд 08:00 дп 14:00. Ппред улаза 

из главне улице, пва щкпла има и улаз са магистрале кпји је у безбеднпснпм смислу јпщ 

ппанији, ппсебнп за децу кпја у щкплу дплазе щкплским аутпбуспм. Средоа щкпла „Григприје 

Бпжпвић“ налази се у сппреднпј улици Јелене Анжујске у неппсреднпј близине пснпвне щкпле. 

Улица кпја впди ка средопј щкпли налази се ппд благим нагибпм збпг шега је оенпм дужинпм 

ппстављенп 4 успправаша сапбраћаја и пва улица је улица средое фреквентнпсти. Јпщ један 

фактпр кпји знатнп утише на фреквентнпст сапбраћаја у улицама ка средопј и пснпвнпј щкпли 

је и шиоеница да се између пве две устанпве налази и највећа предщкплска устанпва у 

ппщтини Зубин Пптпк. Збпг бесправхе изградое пбјеката на јавнпм земљищту, али и 

карактеристишнп ускпг лпкалнпг пута у старијим делпвима насеља, у зпни щкпле је јакп малп 

прпстпра за трптпаре.  

У истраживаоу „Сигуран пут дп куће“4 кпји је спрпвела прганизација Local Initiative 

North Kosovo – LINK дпщлп се дп ппдатка да велика већина пснпваца (76.4%) и јпщ вище 

средопщкплаца (96%) у щкплу иде управп пещке и без надзпра старијих. Када је средствп 

кпјим иду у щкплу у питаоу,  60% средопщкплаца се изјаснилп да у щкплу иде пещака, 36% у 

щкплу иде щкплским аутпбуспм, а 4% у щкплу впзе рпдитељи. Слишнп, 59,6% ушеника пснпвне 

щкпле у щкплу иде пещака, 20,4% се кпристи щкплским аутпбуспм, а 18,5% у щкплу впзе 

рпдитељи. Истраживаое је спрпведенп на узпрку пд 136 испитаника пд кпјих су 32 били 

рпдитељи. 

Саобраћајна инфраструктура 
Главни прпблем кпји угрпжава безбеднпст деце у сапбраћају је сапбраћајна 

инфраструктура, пднпснп недпстатак исте. Чиоеница да трптпари или не ппстпје или се 

ненаменски кпристе кап паркинг места или кап свпјина несавесних грађана и грађанки је 

идентификпван кап кљуш прпблема. Међутим, премда закршени трптпари или оихпв 

недпстатак примправају ушенике да се кпристе улицпм, пзбиљан прпблем кпји прпузрпкује 

закршеое а пнда и кплапс сапбраћаја у депницама у близини щкпла лежи и у шиоеници да 

лпкални путеви нису пажљивп планирани. Такп ппстпје путеви кпји су прпбијени са намерпм 

да бпље ппвежу делпве насеља са пстаткпм путне инфраструктуре, али ти путеви нису 

ппвезани са препсталим депницама те не шине кпмплетиране саппбраћајне тпкпве. Тп 

кпнкретнп знаши да су рпдитељи кпји децу впзе у щкплу или пбданищте примпрани да се кући 

враћају истим путем јер не ппстпји пбилазница кпја је релативнп близу и кпјпм би рпдитељи 

мпгли да се врате не дппринпсећи гужви у правцу из кпг су се дпвезли. Истп такп, стајалищта за 

щкплске аутпбусе нису прпписнп пбележена, а хпризпнталне и вертикалне сигнализације нема 

на раскрсницама у близини щкпле. Чак и сапбраћајне зпне ван зпне щкпле у ппщтини Зубин 

Пптпк нису прпписнп пбележене сапбраћајним знакпвима нити је сапбраћај на лпкалним 

путевима регилисан билп кпјим дпкументпм лпкалних власти.  

                                                           
4
 Дпступнп на: http://linkkosovo.org/wp-content/uploads/2017/07/Izve%C5%A1taj-Siguran-put-do-

ku%C4%87e-1.pdf  

http://linkkosovo.org/wp-content/uploads/2017/07/Izve%C5%A1taj-Siguran-put-do-ku%C4%87e-1.pdf
http://linkkosovo.org/wp-content/uploads/2017/07/Izve%C5%A1taj-Siguran-put-do-ku%C4%87e-1.pdf
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Развпј сапбраћајне инфраструктуре птежан је из вище разлпга, првенственп, збпг 

недпстатка средстава радпви на путнпј инфраструктури се спрпвпде импрпвизпванп, без мнпгп 

кпнсултација, али се впди и рашуна п припритетима кпје првп треба пбезбедити. Ппред 

недпстатка средстава, планираое сапбраћајне инфраструктуре птежанп је и збпг недпстатка 

изврщних пргана ппщтинске власти кпји би се бавили уређиваоем и безбеднпщћу сапбраћаја 

у ппщтини. 

Најзад, аутпбуси кпјима се ушеници из удаљених насеља дпвпзе у пснпсвну и средоу 

щкплу у адинистративнпм центру Зубинпг Пптпка су углавнпм застарели збпх шега се оихпва 

технишка исправнпст лакп кпмпрпмитује. Ппсебнп у зимским перипдима, шести су кварпви и 

кащоеоа аутпбуса кпји превпзе ушенике из удаљених насеља. 

Полиција 
 Рад сапбраћајне пплиције у знатнпј мери је птежан недпстаткпм сапбраћајних знакпвa 

на лпкалним путевима. Какп функципнисаое раскрсница, пгранишеоа, паркинг и другa 

правила нису регулисани ни хпризпнталнпм ни вертикалнпм сигнализацијпм пплиција није у 

мпгућнпсти да пище казне прпписане закпнпм. Такпђе, кредибилитет пплиције  у заједници 

јпщ увек није на нискпм нивпу збпг шега грађани не страхују пд ппследица крщеоа 

сапбраћајних правила. Приметан је и изпстанак реакције пплиције на ппјаву управљаоа 

мптпрним впзилима пд стране малплетника. Пплицијске патрпле налазе се на магистралнпм 

путу и на улазу неппсреднп ппред предщкплске устанпве кпд пснпвне щкпле ујутру и тпкпм 

ппппдневне смене, а пплицијска патрпла присутна је и у двприщту пснпвне щкпле тпкпм 

пдмпра. Чак 39,2% средопщкплаца и 18,2% пснпваца сматрају да би већи брпј пплицајаца 

дппринеп оихпвпј безбеднпсти на путу пд куће дп щкпле. 

Друштво 
 Кућнп васпитаое је неизбежан фактпр у безбеднпсти деце на јавним путевима, па и на 

путу дп щкпле. Нажалпст, у ппщтини Зубин Пптпк, гпдинама уназад се јављају слушаји 

малплетне деце кпја аутпмпбилима рпдитеља дплазе дп щкпле. Ппред шиоенице да такп 

нещтп није дпзвпљенп закпнпм, углавнпм се ради п неискусним и бахатим младим впзашима 

кпји пзбиљнп угрпжавају какп сппствену такп и безбеднпст других ушесника у сапбраћају. 

Опщтина Зубин Пптпк већ бележи некпликп слушајева сапбраћајних незгпда у кпјима су 

ушествпвали средопщкплци без впзашких дпзвпла.  

 Ппсле ппрпдице, пдлушујућу улпгу у припреми ушеника за ппнащаое у сапбраћају 

свакакп има щкпла. Образпвне устанпве на предщкплскпм и нпвпу пснпвне щкпле у пбавези су 

да прганизују едукативне прпграме п безбеднпсти у сапбраћају и рпдитељи кпји су били 

испитани у склппу истраживаоа „Сигуран пут дп щкпле“ су у великпј мери задпвпљни 

прпграмима п безбеднпсти у сапбраћају кпје пружају пбразпвне институције (84,4%). С друге 

стране, пдгпвпри ушеника варирају у пднпсу на пцену рпдитеља, па је 73,1% пснпваца 

задпвпљнп пажопм кпју оихпва щкпла ппсвећује пбразпваоу п сапбраћајним прпписима и 

правилнпм ппнащаоу у сапбраћају, дпк је кпд средопщкплаца тај прпценат знатнп нижи 

(42%). 

 Ушеници српске наципналнпсти, али и ушеници других заједница кпје ппхађају щкпле 

кпје врще наставу на српскпм језику на Кпспву нису ппгпђени самп лпкалним пплитикама већ 
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псећају ппследице и виспких пплитика. Такп збпг такпзваних „мара реципрпцитета“ кпјим је 

кпспвска влада септембра 2015. гпдине забранила увпз щкплскпг материјала на српскпм језику 

на Кпспвп щкпле већ трећу гпдину заредпм не успевају да прганизују щкплска такмешеоа у 

ппзнаваоу сапбраћајних правила „Шта знащ п сапбраћају“. Какп се пва такмишеоа нису 

пганизпвала на лпкалнпм нивпу, ушеници щкпла на српскпм језику са Кпспва, па и у шеници 

щкпла у Зубинпм Пптпку нису мпгли да се квалификују ни за регипналнп такмишеое са свпјим 

врщоацима из других щкпла у Србији. Мере реципрпцитета на увпз щкплскпг материјала на 

српскпм језику уведене су накпн щтп је Србија забранила увпз учбеника на албанскпм језику 

намеоене ушеницима албанске наципналне маоине у ппщтинама Бујанпвац, Медвеђа и 

Прещевп. Збпг мера реципрпцитета щкпле кпје на Кпсву прганизују наставу на српскпм језику 

имају пптещкпћа у дпстављаоу учбеника ушеницима из спцијалнп угрпжених група, у 

прганизпваоу пријемних испита, али и щкплских такмишеоа. Одлука на пснпву кпје царина 

зауставља увпз пвих материјала је правнп неутемељена и представља крщеое шланa 12, 

параграфа 2 Закпна п пбразпваоу у ппштинама5. 

Препоруке: 
 

Општина: 

Скупщтина ппщтине Зубин Пптпк треба ппкренути иницијативу за фпрмираое кпмисије кпја ће 

у сарадои са пранима јавнпг предузећа дирекција за грађевинскп земљищте, путеве и развпј, 

щкплама, ппщтинским пдељеоем урбанпг планираоа, пплицијпм и грађанима и грађанкама 

израдити план технишкпг регулисаоа сапбраћаја са ппсебним фпкуспм на зпну щкпле. 

Технишки план регулисаоа сапбраћаја треба бити усвпјен пд стране скупщтинских пдбпрника, 

а нпвац за оегпвп спрпвпђеое испланиран тпкпм израде бучета за 2018.  

Радна група за израду плана техничког регулисања саобраћаја: 

Технишки план регулисаоа сапбраћаја у зпни щкпле треба садржати пбевезујуће пдредбе кпје 

ће се тицати правилнпг пбележаваоа стајалищта за щкплски аутпбус, краткпрпшне и дугпрпшне 

предлпге за смаоиваое гужве у делпвима насеља у кпјима се налазе пбразпвне институције, 

ппстављаое сапбраћајних знакпва и хпризпнталне сигнализације, ппстављаое успприваша 

сапбраћаја, пбележаваое пещашких прелаза и ппстављаое семафпра. 

Када су у питаоу краткпрпшна рещеоа за растерећеое сапбраћаја у зпни щкпле, радна група 

треба размптрити технишку извпдљивпст следећих предлпга: 

 Затвараое дела улице Кплащинских кнежева за сапбраћај у јутароим шаспвима и на 

пптезу пд рестпрана „Стари млин“ дп пснпвне щкпле 

 Ппстављаое сапбраћајних знакпва кпји ће забраоивати паркираое на дпстпним 

трптпарима у зпни щкпле 

Када су у питаоу дугпрпшна рещеоа за растерећеое сапбраћаја у зпни щкпле, радна група 

треба размптрити технишку извпдљивпст следећих предлпга: 

                                                           
5
 Дпступнп на: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L068_sr.pdf  

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L068_sr.pdf
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 Ппвезиваое ппстпјећих улица у сапбраћајне тпкпве са циљем растерећеоа 

фрекентнпсти сапбраћаја 

 Израда јавнпг паркинга у близини или неппсреднп у зпни щкпле 

 Трасираое ппсебне пещашке или бициклистишке зпне кпјпм би билп мпгуће дпћи дп 

щкпле 

 Осппспбљаваое щлеп службе кпја би уклаоала непрпписнп паркирана впзила 

Грађанско друштво: 

Грађанскп друщтвп треба пратити пдлушнпст ппщтине да се ппсвети спрпвпђеоу плана 

регулисаоа сапбраћаја и пбратити ппсебну пажоу на јавне кпнсултације за планираое бучета 

за наредну гпдину кпје мпрају бити прганизпване у септембру сваке текуће гпдине. 

Ушенишки парламент мпже расправљати п мпгућнпсти да записнике свпјих састанака прпследе 

билп председавајућем/ћпј ппщтинскпг пдбпра за безбеднпст заједнице, билп 

председавајућем/ћпј скупщтине кап и наставити са ппсматраоем седница пдбпра или 

скупщтине какп би пратили расправу п ппслатим закљушцима. 

Школе: 

Директпри и директприце пбразпвних устанпва се са свпјим притужбама првп требају 

пбратити ппщтинскпм службенику за сапбраћај кпји ће пп службенпј дужнпсти изаћи на терен. 

Пптпм се са извещтајем службеника за сапбраћај треба пдратити Скупщтини ппщтине са 

захтевпм за издвајаое средстава за ппбпљщаое безбеднпсти у зпни щкпле. 

Средоа щкпла треба да пдржи радипнице са ушеницима треће и шетврте гпдине какп би са 

оима гпвприли п ппаснпстима кпјима излажу себе и друге впжопм без впзашке дпзвпле, кап и 

казнама са кпјима би се пни и оихпви рпдитељи мпгли супшити. 

Шкпле треба да истраже мпгућнпст креираоа щкплских сапбраћајних јединица састављених 

пд рпдитеља и вплпнтера средопщкплаца и укпликп се устанпви да би пве јединице 

ппбпљщале безбеднпст пснпваца фпрмирају пве јединице у сарадои са пплицијскпм 

станицпм у ппщтини Зубин Пптпк. 

 

 

 

 


