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СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА КОД
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У ТУНЕЛИМА-МЕЂУНАРОДНА РЕГУЛАТИВА,
ПРОЈЕКТИ И ПРЕПОРУКЕ1
PREVENTION AND MANAGENEMT OF TRAFFIC ACCIDENT IN TUNNELS –
INTERNATIONAL REGULATIONS, ПРОЈЕCTS AND RECCOMENDATIONS
Драган Млађан2, Ђорђе Врањеш3
Резиме: У овом раду смо систематизовали искуства других држава у погледу напора који имају за циљ
спречавање и субијање ванредних ситуација код саобраћајних незгода у тунелима. Фокусирајући се на
садржаје најзначајнијих пројеката у овој области и регулативу, издвојили смо кључне препоруке и смернице
за будићи рад на унапређењу безбедности у тунелима на подручју Републике Србије.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, тунели, пожари, регулатива, препоруке.
Abstract: In this paper we show the experiences of international activities in subject of prevention and reduction
emergencies in traffic accidents in tunnels. Focusing on most important projects and regulations, in this work we
have selected key recommendations and guidelines for future activities in promotion this subject in the Republic
of Serbia.
Key words: Traffic safety, tunnels, fires, regulations, reccomendations.

1. УВОД
У претходној декади догодио се велики број саобраћајних незгода у тунелима. У наведеним незгодама
забележен је велики број погинулих и повређених лица. Као катастрофални догађаји, у којима су пожари
настали услед саобраћајних незгода у тунелима, посебно се истичу: пожар у тунелу Mont Blanc у току 1999.
године где је погинуло 39 лица; пожар у тунелу Tauern у Аустрији где је у току 1999. године погинуло 12 и
повређено 60 лица; пожар у тунелу Saint Gothard између Швајцарске и Италије у току 2001. године где је
погинуло 11 лица и др.
Ови и слични догађаји изазвали су велику пометњу код великог броја институција на међународном
нивоу. Први значај корак који је имао за циљ да спречи настанак оваквих догађаја предузет је од стране
Уједињених Нација. На првом месту формирана је група експерата која је имала за циљ да изради смернице
и утврди минималне услове за унапређење безбедности саобраћаја у тунелима за све државе чланице.
Резултат рада ове групе био је посебан извештај у коме су детаљно биле приказане безбедносне мере за
тунеле у зависности од њиховог облика и дужине.
Саобраћајне незгоде се знатно мање догађају у тунелима у односу на остале делове путне мреже.
Предузимање мера заштите и спасавања у тунелима је генерално отежавајућа за спасилачке екипе (Gandit et
al., 2009). У време великих застоја у саобраћају, посебно је отежавајуће приступити до тунела и спроводити
интервенције на возилима у тунелу. Често због саме структуре тунела долази до наглог повећања
температуре услед дејства пожара и тада посебно настају проблеми са вентилационим системима у тунелу.
1 Овај рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом „Национална безбедност Републике Србије и
безбедносне интеграције“- интерни истраживачки пројекат, (КПА) за период 2011-2015.
2 проф. др Драган Млађан, дипл.инж., ванредни професор, Криминалистичко-полицијска академија, Земун, Цара Душана 196.,
email:dragan.mladjan@kpa.edu.rs
3 инжењер за стандард и квалитет, Ђорђе Врањеш, дипл.инж.саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, email:djordje.vranjes@abs.gov.rs
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У ситуацијама када се пожари у тунелима догоде, лица која су у том моменту заступљена у тунелу не
поступају увек у складу са инструкцијама за евакуацију које им се дају. Уколико се нпр. узме пожар који је
настао у тунелу Mont Blanc добија се податак да 27 од 39 погинулих лица у моменту настанка пожара није
напустило своје возило, док се за два лица зна да су првобитно изашла из својих возила, па су пронађена у
другим возилима где су покушали да се сакрију од дејства пожара (Brocquet, 2002).
Веома велики напредак у спречавању настанка ванредних ситуација и сузбијању њихових последица
остварен је спровођењем великог броја истраживачких пројеката и студија. Сваки од њих значајно је
допринео трасферу знања и усаглашавању најбоље праксе у овој области (TRB, 2011). Основни садржај
најзначајнијих пројеката у овој области приказан је у наставку рада.

2. ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ ПРОЈЕКАТА ПОСВЕЋЕНИХ УНАПРЕЂЕЊУ
БЕЗБЕДНОСТИ ТУНЕЛА
Данас се све већи и већи број студија фокусира на унапређење система за одвођење дима у случају
пожара у тунелима и понашања лица у случају ванредних ситуација које се могу догодити у самим тунелима.
Поред тога, значајна пажња се посвећује и перцепцији ризика (Kouabenan et al, 2001).
У периоду од 2001. до 2006. године започет је и комплетиран велики број значајних пројеката посвећених
безбедности саобраћаја у тунелима и значају дизајна тунела са аспекта заштите од пожара на подручју
Сједињених Америчких Држава и Европе (слика 1). Сваки пројекат био је фокусиран на различите
компоненте система заштите од пожара и безбедности саобраћаја у тунелима. У настанку рада биће дак
кратак садржај кључних пројеката.

Слика 1. Седам кључних пројеката посвећених безбедности тунела на подручју Европе
(извор: Transportation Research Board, 2011).
2.1. Пројекат FIT
FIT (European Thematic Network on fire in tunnels) пројекат представља платформу за ширење и
информисање о подацима и истраживањима која се односе на достигнућа у области заштите од пожара
у тунелима. Овај пројекат подржава 12 Европских држава са укупно 33 члана. Као кључни циљеви овог
пројекта истичу се:
1) Ширење знања и информација које се везују за дизајн тунела и праћење резултата који су добијени
из већих Европских и националних пројеката. Циљ је да се на једном месту оптимизују резултати
истраживања, ставови највећих стручњака и препознају најбоља пракса и искуства који су добијени
из пројеката на нивоу Европе.
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2) Успостављање базе података која ће садржати кључна знања у заштите тунела од пожара и сл.
3) Креирање препорука у вези заштите тунела од пожара за државе чланице.
4) Развијање концензуса на нивоу Европе по питању дизајна тунела на основу националних прописа,
водича, добре праксе и препорука.
5) Успостављање најбоље праксе за управљача пута и службу за заштиту и спашавање у циљу превенције
и обуке, управљања инцидентним ситуацијама и унапређењу система заштите од пожара.
2.2. Пројекат DARTS
DARTS (Durable and Riable Tunnel Structures) пројекат везује се за издржљивост и трајност структуре
тунела. Предмет овог пројекта везује се за успостављање оперативних метода и практичних алата који су
значајни за процесе рада управљача пута. Основни фокус овог пројекта везује се за састављање оптималног
дизајна тунела и процедура његовог конструисања у складу са окружењем, техничким квалитетима, мерама
предострожности и условима за дуготрајност (постојаност).
Приступ код овог пројекта се заснива на минималним трошковима изградње, укључујући изградњу и
одржавање, креирањем најбољег изгледа и омогућавање безбедности за све кориснике пута. Овај пројекат
користи се код скоро свих врста тунела. У пројекту је учествовало 8 Европских компанија и спроведен
је у периоду од 2001. до 2004. године уз финансијску подршку Европских заједница у оквиру програма за
одрживи развој.
2.3. Пројекат SAFE TUNNEL
Основни задатак овог пројекта везује се за смањење броја саобраћајних незгода у тунелима путем
примене превентивних безбедносних мера. Примарни фокус овог пројекта односи се на смањење броја
незгода са настанком пожара јер управо оне садрже највећи ризик страдања. Примарни циљ пројекта је
тај да се увођењем превентивних мера број незгода са учешћем тешких теретних возила смањи за 40% у
периоду од 10 година. Поред тога, циљ пројекта је био смањење броја пожара у тунелима за 50% у периоду
од 6 година.
Основни циљеви на којима се заснивао пројекат су повећање уочљивости возила која пролазе кроз
тунеле и успостављање контроле брзине возила унутар тунела. Специфични циљеви у овом пројекту
заснивају се на успостављању посебног контролног центра путем кога ће се управљати свим апликацијама,
анализирању потреба за управљање појединим ситуацијама у тунелу, вршити пренос података путем
интернета, вредновати ефективности за успостављене апликације и доносити препоруке за успостављање
стандарда у овој области.
Посебно интересантан детаљ код овог пројекта односи се на контролу приступа свим теретним возилима
путем постављања сигурносне рампе на самом улазу у тунел. Наиме, помоћу одговарајућих сензора
проверавају се целокупни детаљи у вези самог теретног возила и уколико се уоче одређени недостаци, том
возилу ће бити ограничен улаз у тунел. Све радње из наведеног управљачког центра су аутоматизоване.
2.4. Пројекат SIRTAKI
Овај пројекат фокусира се на унапређење безбедности у друмским и железничким тунелима путем
коришћења система за подршку у процесу доношења одлука. Стратешки циљ овог пројекта везивао се
за развој и успостављање наведеног система подршке који ће посебно допринети целокупном процесу
управљања догађајима који се везују за сам тунел, са посебним освртом на суочавање са ванредним
ситуацијама и интеграцију са целокупном управљачком мрежом.
Помоћу овог пројекта тежња је била усмерена на унапређење мобилности путем развоја посебног
система који се фокусира на безбедност учесника који пролазе кроз тунел. Овај систем има посебан
задатак да комуницира са системима у урбаним и руралним местима. Увођењем овог система у великој
мери може се смањити ризик и последице ванредних ситуација, на основу чега се саобраћајни систем чини
безбеднијим и ефикаснијим за путнике и друге учеснике у саобраћају.
Четири кључне иновације су представљене у овом пројекту су:
1) превенција конфликата и ванредних ситуација.
2) давање подршке управљачима пута.
3) интегрисани систем управљања са целокупном саобраћајном мрежом.
4) унапређење рада путем инсталирања сензора и пратеће опреме.
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2.5. Пројекат VIRTUAL FIRES
Пројекат је инициран новембра 2001. године и познат је под називом Виртуелни Временски симулатор
ванредних ситуација или ‘’Виртуелни пожари’’. Укупно је трајао 3 године и у његовом спровођењу
учествовало је 8 партнера из пет Европских држава. Координацију рада на пројекту вршио је Институт
за структурне анализе из Аустрије. Основни циљ код овог пројекта је развој симулатора који ће помагати
у процесу обуке радника за ванредне ситуације у процесу сузбијања пожара у тунелима, коришћењем
виртуелног окружења помоћу посебног компјутерског софтвера. У поређењу са обуком у стварним
условима, овај ниско-трошковни алат има низ предности. Симулатором се такође могу тестирати тунели
по питању безбедности у случају пожара и испитивати утицај појединих елемената тунела (система
вентилације, система за суспензију пожара и сл.) на унапређење нивоа безбедности.
2.6. Пројекат UPTUN
Овај пројекат био је садржан у оквиру петог програма Европске Уније и у његовом спровођењу је
учествовао 41 партнер из 19 земаља. Пројекат је био спроведен у периоду 2002-2006. године.
Основни циљеви овог пројекта везивали су се за успостављање иновативних технологија и развој,
приказивање и промовисање процеса праћења нивоа безбедности у тунелима, укључујући и системе за
подршку приликом доношења одлука и трасфера знања. Поред тога, пројекат је специфично био усмерен
на унапређење безбедности у тунелима широм Европе са аспекта рада управљача пута.
Рад на пројекту био је фокусиран у 7 кључних области:
1) Превенција, детекција и мониторинг.
2) Успостављање мера за сузбијање пожара.
3) Одговор корисника тунела.
4) Ефекти пожара и перформансе тунела.
5) Процењивање нивоа безбедности и успостављање излаза за хитне случајеве.
6) Одговор система за повећање безбедности.
7) Промоција, развој, едукација и обука и социо-економски утицај.
Прве четири области дизајниране су за повећање безбедности унутар тунела и за развијање мера које
ће спречити могућност настанка пожара и последица. Пета и шеста област везивале су се за успостављање
иновативних приступа у поступку унапређења безбедности у тунелима. Последња област је посебно била
интересантна и заснивала се на едукативном и промотивном карактеру који је резултат најбоље светске
праксе у овој области.
2.6. Пројекат SAFET
Овај тематски пројекат спроведен је у периоду 2003-2006 године. Основни циљ овог пројекта био је
креирање смерница за управљаче пута и доносиоце одлука у Европи. За области истраживања, процењивања
и промовисања најбоље праксе у области безбедности тунела, овај пројекат је посебно био фокусиран на
спречавање свих ванредних ситуација и било којих последица на лица и ствари.
Код овог пројекта коришћен је велики број метода за процењивање стања безбедности саобраћаја.
Успостављено је неколико значајних метода који су се кретали од простијег ка сложенијим. Једноставнији
методи су се углавном заснивали на попуњавању одређених чеклиста, док се код сложенијих метода ниво
детаљности веома проширио.

3. ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ТУНЕЛИМА
Да би се најбоља светска искуства и праксе у области унапређења безбедности у тунелима сумирала на
једном месту, радна група експерата је припремила посебан извештај (UNECE, 2001). Извештај садржи
кључне принципе, мере за унапређење безбедности у тунелима, кључне смернице за деловање у ванредним
ситуацијама, као и препоруке за означавање тунела одговарајућом сигнализацијом.
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Слика 2. Фактори који утичу на безбедност у тунелима
(извор: UNECE, 2001)

Учесници у саобраћају су фактор који највише доприноси унапређењу безбедности у тунелима.
Њихово понашање за време проласка кроз тунел, застоја у тунелу, настанка незгоде, настанка пожара на
возилу истиче се као кључно за спречавање и сузбијање ванредних ситуација. (Nilsson et al., 2009) на основу
својих истраживања истичу да је посебно значајно да у ванредним ситуацијама сва лица користе посебно
направљене и означене излазе из тунела како би заштитили себе и друге од негативних утицаја пожара и
сл. Због тога је потребно да наведени излази буду посебно означени и лако уочљиви, док се данас за ову
намену примењује велики број различитих система. Кључна препорука свим возачима и путницима који се
нађу у тунелу јесте да одмах напусте своје возило и да потраже излазе за хитне случајеве (Shields, J., 2005).
Као кључне мере за унапређење понашања учесника за време кретања у тунелима, експертска група
истиче спровођење кампања које ће имати задатак да подижу свест код учесника у саобраћају, тестирање
професионалних возача и посебно возача који врше транспорт опасних материја, едукација свих возача
и стављање у тестове за полагање возачког испита питања која се односе на безбедност у тунелима,
спровођење инспекција од стране управљача путева и др.
У оквиру одељка који се везује за поступке, стручњаци препоручују да све државе чланице треба да
одреде надлежно тело које ће бити задужено за безбедност у тунелима. Веома значајно је да свака држава
поседује официра који ће вршити контролу и надзор стања безбедности саобраћаја у тунелима са различитих
аспеката. Стручне екипе које врше спасавање у ванредним ситуацијама имају задатак да се едукују и да
спроводе вежбе којима ће симулирати поступак управљања ванредним ситуацијама у тунелима. Пожељно
је да тунели у којима је посебно изражен велики ризик садрже камере које ће константно снимати одвијање
саобраћаја у тунелу и сл.
Директивом Европског Парламента 2004/54/EC у вези минималних услова које са аспекта безбедности
морају да испуњавају тунели на путним мрежама дати су основни примери ознака које тунели треба да
садрже у функцији унапређења безбедности саобраћаја у случају настанка ванредних ситуација.

Слика 3. Примери саобраћајних знакова који се постављају у тунелима
(извор:Directive 2004/54/EC)

Везујући се за инфраструктуру као фактор, највећи значај се посвећује уградњи квалитетног система
вентилације који има задатак да штетне гасове у што већем обиму одстрани из тунела. Данас постоји
неколико врста вентилационих система који се примењују у великом броју држава. Поред тога, стручњаци
препоручују да се у тунеле поставе и одговарајући аутоматски системи за дојаву и ашење пожара, да се
посебно изграде и означе путеви евакуације за хитне случајеве, да се постави одговарајућа саобраћајна
сигнализација и др.
Примена саобраћајне сигнализације са измењивим садржајем порука на самом прилазу тунелу се
показала као веома значајна због правовременог упозоравања осталих учесника у саобраћају у случају
настанка ванредних ситуација у тунелима.
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Слика 4. Примери ознака који се постављају у тунелима за усмеравање кретања учесника
у саобраћају (извор:Directive 2004/54/EC)

4. ЗАКЉУЧАК
У циљи испуњења захтева који су дефинисани у Директиви 2004/54/EC, у складу са Законом о
безбедности саобраћаја на путевима, министар саобраћаја је донео Правилник о основним условима
које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта безбедности саобраћаја и подобности пута за
одвијање саобраћаја. Наведеним правиликом прописани су основни услови за тунеле чија дужина прелази
500 метара. На путевима у Републици Србији има укупно изграђено 78 тунела од којих је најдужи тунел
Шарган чија дужина износи 775 метара. Највећа концентрација тунела је у Ђердапској магистрали, где
укупно има 32 дунела.
Да би се спречио настанак ванредних ситуација у тунелима на подручју Републике Србије потребно
је да субјекти који су директно задужени за безбедност саобраћаја у тунелима константно унапређују
свој рад у овој области. Посебно је значајно да Сектор за ванредне ситуације МУП-а РС, буде укључен
и да своју сагласност у изградњи (пројектовање и извођење) и експлоатацију тунела, а да ватрогасноспасилачке јединице, буду опремљене и обучене за рад са специјалним возилима за рад у тунелима (возило
може аутономно радити у диму до 20 минута). За управљача пута, у складу да добром праксом других
земаља, неопходно је вршити периодичне провере безбедности саобраћаја у тунелима и додатну пажњу
посветити квалитету саобраћајне сигнализације на уласку и у самом тунелу. Едукација свих учесника
у саобраћају је саставни део добре праксе и искустава које је потребно применити и код нас. Примена
савремених технологија која је приказана у спроведеним пројектима такође додатно може унапредити
стање безбедности тунела код нас и смањити ризик од настанка ванредних ситуације које могу довести до
великих последица за све учеснике у саобраћају.
Основна ограничења за примену најбоље светске праксе код нас везују се за недостатак материјалнофинансијских средстава која до сада нису значајно била издвојена за имплементацију најзначајнијих
стандарда у области безбедности саобраћаја у тунелима. Због тога је неопходно у будућем периоду значајну
пажњу посветити реализацији наведених пројеката и код нас.
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