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ПРОЦЕДУРА УВОЂЕЊА, ПРИМЕНЕ И УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА
АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМ
THE PROCEDURE OF INTRODUCTION, IMPLEMENTATION AND
IMPROVEMENT OF THE AUTOMATIC ENFORCEMENT IN LOCAL
COMMUNITIES
Драган Јовановић1, Крсто Липовац2, Миладин Нешић3
Резиме:У раду је истакнут значај и могућности примене аутоматске контроле саобраћајних прекршаја.
Аутоматска контрола саобраћајних прекршаја доприноси унапређењу понашања учесника у саобраћају,
тако што увећава специфичан, субјективни ризик кажњавања прекршиоца. Међутим, да би се успешно
успоставио систем аутоматске принуде, неопходно је поштовати одговарајућу процедуру која обухвата
11 важних корака: (1)Идентификација проблема безбедности и процена да ли су камере добро решење,
(2) Обезбеђење подршке значајних субјеката, (3) Дефинисање и јасно саопштавање циљева програма,
(4) Оцењивање значаја проблема и избор места за камере, (5) кампања упознавања јавности, (6)
Решавање законских сметњи, (7) Спровођење и евалуација пилот пројеката, (8)Избор система камера и
уговарање међусобних односа између учесника програма (надлежности, овлашћења и одговорности), (9)
Имплементација програма користећи најбољу праксу и резултате пилот пројеката, (10)Стручно праћење
ставова јавности, (11) Оцењивање резултата и унапређивање програма.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, аутоматска принуда, процедура имплементације.
Abstract: In this paper significance and possibilities of automatic control (detection and proving) of traffic
violations is presented. Automatic control of traffic violations contributes to the improvement of traffic user’s
behavior, by increasing specific, subjective risk of punishment. However, in order to successfully establish system
of automatic coercion, it is necessary to obey appropriate procedure which includes 11 important steps: (1)
Identification of traffic safety problem and estimation whether the cameras are a good solution, (2) Providing
of support from significant subjects, (3) Defining and clear communication about program goals, (4) Evaluation
of problem significance and choice for camera locations, (5) Campaign for introduction of public, (6) Solving
law problems, (7) Implementation and evaluation of pilot project, (8) Selection of camera system and making
agreement about mutual relationship between program participants (jurisdiction, powers and responsibility), (9)
Program implementation using best practices and results from pilot project, (10) Expert analysis of public attitudes,
(11) Evaluation of results and program improvement.
Keywords: traffic safety, automated enforcement, procedure

1. УВОД
У промени понашања учесника у саобраћају и бољем поштовању прописа лежи највећи потенцијал
унапређења безбедности саобраћаја. Истраживања су показала јаку повезаност измећу ризичног понашања
и укључености у незгоде (Parker et al., 1995; Taylor et al.,2000).
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Страх од казне, односно специфични субјективни ризик кажњавања (осећај прекршиоца да ће бити
кажњен за учињени прекршај), најефикасније мења понашање учесника у саобраћају (Липовац, 2008, 142).
Саобраћајна принуда представља важан приступ на унапређењу безбедности саобраћаја. Сматра се да
би се адекватнoм саобраћајном принудом, која би обезбедило потпуно поштовање саобраћајних закона
и прописа, могло постићи смањење броја незгода у Европи и до 50% (ETSC, 1999). За ово је неопходно
да држава донесе добре прописе, да сви поштују прописе и да сви који не поштују прописе могу бити
кажњени (Липовац, 2008, 139). Примена прописа има различите краткорочне и дугорочне циљеве, и то:
(I) тренутна промена понашања на месту и у време полицијске контроле, (II) промену ставова, тако да се
масовно прихвата понашање у саобраћају у складу са међународно усаглашеним правилимаи (III) промена
и масовно прихватање „друштвених норми“, тако да се ствара безбедност на путевима законима који су
ојачани кроз неформалну групну интернационализацију (Левсли, 1987, Липовац 2008, стр 139).
Уређаји за аутоматску принуду омогућавају да се максимализује специфични ризик кажњавања, уз
ограничени општи објективни ризик заустављања. Аутоматска принуда, уз добру подршку у прописима и
добру полицијску и судску праксу може омогућити да се евидентирају и санкционишу сви прекршаји, а да
се не заустављају возила која нису у прекршају.

2. ЗНАЧАЈ И УЛОГА АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ У САОБРАЋАЈУ
2.1 Уводне напомене
Да би се учесници у саобраћају одвратили од ризичног понашања у саобраћају, све више се примењује
савремена технологија у принуди саобраћајних прописа. Основни циљ аутоматске контроле је смањивање
броја и последица саобраћајних незгода, односно безбедније учешће људи у саобраћају.
Ротенгатер (1990) је описао неколико начина на које системи аутоматске принуде могу допринети
ефективности и ефикасности полицијске контроле. Као прво, овакви уређаји повећавају могућност
откривања прекршаја (у теорији вероватноћа откривања може бити једнака јединици), без потребе за
додатним полицијским патролама на путу и без непотребног заустављања возила која нису у прекршају.
Посебно је значајно да се овим уређајима могу откривати и санкционисати прекршаји који се учине на
местима и у време када није подесна традиционална полицијска контрола (ноћу, у лошим метeoролошким
условима, на местима смањене прегледности или на местима где није безбедно заустављање возила итд.).
Овакви уређаји могу да пруже квалитетније и објективније доказе да је дошло до прекршаја, што може
повећати „регуларност“и „објективност“ контроле. Фицпатрик (1991) је нашао да постојање доказа који
показује да је дошло до прекршаја резултира тиме да се више прекршилаца радије сложи са додељеном
казном, него што ће се жалити на пресуду. Коначно, снимање прекршаја одвраћа од вршења кривичних
дела и других прекршаја, односно доприноси општем нивоу безбедности грађана, а посебно њиховом
субјективном осећају да су безбедни.
2.2 Могућности применесистемааутоматскепринуде
Савременa аутоматска контрола прекршаја омогућавају смањивање полицијскихресурса, а посебно
смањивање присуства полиције на путевима.
Аутоматска принуда је посебно нашла употребу у следећим областима:
-- принуду услед ограничењабрзине;
-- принуду услед проласка кроз црвено светло;
-- принуду услед неправилног коришћења саобраћајних трака и
-- принуду каосредство за контролу комерцијалних тешкихвозила.
Системи аутоматске принуде се обично састоје од опреме за детекцију, јединице за обраду података,
камере, видео или дигиталног уређаја за снимање. Када је возило детектовано јединица за обраду података
одређује да ли се возило налази у прекршају. Уколико је возило у прекршају аутоматски се укључује
снимање прекршаја. На снимку би требало да се недвосмислено могу одредити: информације о возилу,
возачу, месту, датуму и времену прекршаја. Информација се потом користи да се добију подаци о власнику
и,ако је потребно, о возачу возила. Затим се шаље обавештење о прекршају или писмо упозорења власнику
возила. У државама где је законом предвиђена одговорност власника возила, није неопходно доказивати
ко је управљао возилом. У државама где је предвиђена само субјективна одговорност возача, неопходно је
доказивати ко је, у време прекршаја, управљао возилом, па ово може да умањи ефекте система аутоматске
принуде. Србија спада у другу групу држава, али је предвиђена одговорност власника возила да открије
идентитет возача, односно предвиђена је казна за власника возила који не открије идентитет возача.
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Уређаји за аутоматско спровођење принуде, са својим бројним могућностима имплементације, показују
висок ниво продуктивности, позтиван утицај на понашање возача и представљају значајан потенцијал за
смањење броја саобраћајних незгода. Однос користи и трошкова је повољан, односно ови системи су врло
исплативи, чак и када се узму уобзир посебни ресурси који се морају ангажовати.
Правни оквири повезани са овом регулативом и са овим уређајима поставили су низ правних питања о
коришћењу фотографских материјала као средстава доказа о извршеним казненим делима. Најважније се
свакако односи на могућност повреде права на приватност. Када су уређаји за аутоматску принуду први пут
постављени у Аустралији, врло брзо је било уочено да се не остварује пун потенцијал ипуна ефикасност тих
уређаја због неделотворне праксе, што је резултирало потребом за честим променама одређених прописа
да би саобраћајна полиција била у стању идентификовати прекршиоца закона. Због тога је укључен знатно
већи број ресурса и тужиоца, што је довело до повећања трошкова, али је ефекат одвраћања знатно
порастао. Да би се решио овај проблем и да би се повећала ефикасност и учинак саобраћајне принуде
применом ових уређаја, било је потребно донети нови закон. Овај закон се заснивао на томе да ће власник
возила, а не прекршилацз акона, бити одговоран за прекршаје који буду учињени тим возилом. Резултат је,
наравно, био позитиван и примећен је значајан пад броја прекршаја.
2.3 Ефекти примене система аутоматске принуде
Системи аутоматске принуде нашли су значајну примену у већем броју земаља.
У 2003. години, Француска је увела сигурносне камере на путу да би се изборила са високим бројем
незгода са погинулима. Са првобитних 100 камера, дошло се до 2.000 камера које су биле у употреби 2007.
Између 2002. и 2005. број тешких незгода на француским путевима се смањио за преко 30 %. Број незгода
са погинулима и са тешким телесним повредама је опао између 40 % и 65 % у кругу од 6 km од места где се
налазе камере. Просечна брзина кретања јео пала за 5 km/h, док је број возача који прекорачују ограничење
брзине за вишеод 30 km/h опао за 80 % (Victorian Auditor-General’sR eport, 2011).
У 2005. години на подручју Велике Британије је довршена национална процена 502 места са фиксним
камерама и 1.448 са мобилним. Проценом је уочено да је број незгода са погинулима и са тешким телесним
повредама опао за 42,1 %. Дошло је до општег пада прекорачења брзине, као и пада од 31 % код броја возила
која премашују ограничење (Gainset al., 2005).
У 2009. години, процењене су перформансе Квинслендовог програма мобилних камера за мерење брзине.
Проценом је уочено да је број незгода са погинулима и сатешким телесним повредама опао за 40,4 %, број
незгода које захтевају медицинско лечење за 50,7 %, а број свих незгода укупно за 31,2 % (Newstead, 2011).
У 2010. години спроведена је мета - анализа 35 процена, аустралијских и других међународних
административних области, од стране “Кокран Колаборејшн” групе (CochraneCollaboration), која спроводи
систематске приказе процена и интервенција у пољима везаним за здравље (Beaudet K., 2010).Ова анализа
је показала да сигурносне камере на путу смањују:
-- број свих незгода, а посебно оних који доводе до смрти или тешких телесних повреда;
-- број возача који прекорачују ограничење брзине;
-- просечну брзину кретања.

3. ПРИМЕНА ПРОГРАМА СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ПРИНУДЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Добар закон и добро спроведен програм може повећати ефективност, обезбедити прихватање јавности
и побољшати успех на дуге стазе програма камера за црвено светло, односно брзинских камера. У циљу
унапређења ефеката програма аутоматске принуде, требало би спровести следеће кораке:
-- Корак 1: Идентификоватипроблембезбедности и одредитидалисукамередоброрешење.
Пре почетка увођења било каквог програма аутоматске принуде неопходно је детаљно анализирати
проблеме безбедности саобраћаја и писмено их документовати у виду научних и стручних студија. На
основу оваквих студија врши се идентификација кључнихпроблема безбедности саобраћаја, односно
дефинисање најзначајнијих прекршаја које би требало откривати и кажњавати. Уколико се међу
овимпрекршајима налазе и они прекршаји који се могу доказивати уз коришћење савремених система
аутоматске контроле, требало би утрдити место и време где су незгоде због ових прекршаја најчешће.
Коначно, за конкретна места и времена требало би сагледати које све могућности решавања конкретног
проблема стоје на располагању (измена планова темпирања семафора, измена геометрије саобраћајнице,
традиционална полицијска принуда итд.). Тек када су сагледани сви други методи, требало би анализирати
могућност примене аутоматске принуде.
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-- Корак 2: Обезбедити подршку значајних чинилаца.
На почетку процеса примене система аутоматске принуде неопходно је успоставити комуникацију
и обезбедити подршку најзначајнијих чинилаца на локалном нивоу. Кључни субјекти су: локална власт,
надлежни управни субјекти, полиција, судство, научне институције, управљач пута, учесници и жртве
саобраћајних незгода, медији, јавност, удружења грађана, произвођачи опреме и добављачи и др. Ове групе
би требале да помогну при спровођењу програма, да лобирају за доношење прописа, и обезбеде сталну
подршку. Помоћ званичника за спровођење закона, званичника саобраћаја и инжењера је посебно важна у
избору места базираним на студијама прекршаја и незгода, казни, и података о притужбама грађана.
-- Корак 3: Установитии јасно саопштити циљеве програма.
Идентификовање појединачних циљева програма је први корак према остваривању ефективности
програма. Посебан циљ даје основу за одређивање успеха програма. Могући циљеви укључују:
-- Смањење укупног броја незгода,
-- Смањење броја незгода са настрадалим,
-- Смањење броја незгода са погинулим,
-- Смањење једне-одабране врсте незгода,
-- Смањење броја прекршаја и др.
Придефинисањуциљеванеопходнојекориститирезултатедобијене у Кораку 1.
-- Корак 4: Оценити значај проблема и одабрати места.
Критеријумизаодабирместазааутоматскупринудусу:
-- Историјат тешких саобраћајних незгода. Анализира се број незгода са погинулим или са тешким
телесним повредама, током последње 3 године. Постоје локације које имају већи број незгода од
других и где незгоде имају нешто озбиљнији исход. Оне се могу идентификовати анализом статистике
незгода. Ови трендови се могу користити ради предвиђања будућих незгода.
-- Понашање возача. Истраживање конфликата у саобраћају, односно извештаји локалне полиције и
заједнице омогућавају разумевање проблема у саобраћају, а посебно учесталост и врсту ризичних
понашања, попут прекорачења брзине или чешћих пролазака на црвено светло, на одређеној
локацији. Овај критеријум омогућава доносиоцима одлука да поставе камеру на одређену локацију,
где је понашање возача идентификовано као ризично и повећава вероватноћу догађаја незгоде, без
чекања на статистику саобраћајних незгода.
-- Општа погодност локације и фактор ризика. На неким местима су угрожени пешаци, деца и други
рањиви учесници саобраћаја. Постављање система аутоматске принуде на овим локацијама може
бити веома оправдано.
-- Капацитет пута. Геометрија неких деоница пута и повезаност са другим путевима може повећавати
учесталост прекршаја. Ово је посебно случај код аутопутева. У овим случајевима постављање камера
може бити оправдано и на локацијама које немају статистику незгода, али код којих постоји повећан
очекивани ризик настанканезгоде.
-- Корак 5: Започети свестрану кампању упознавања јавности пре почетка програма и наставити кроз
рад програма.
Кампања упознавања јавности, спроведена пре почетка програма камера је основна за успех
програма. Циљ кампање је да се, кроз боље информисање јавности о ризицима појединих прекршаја,
о другим напорима који су учињени (све смо пробали!), о великој штети коју изазива веома мали број
прекршилаца, о ефикасности и моралности аутоматске принуде, обезбеди што боља подршка јавности за
увођење програма камера. Посебно се наглашава и убеђује јавност да циљ камера није пуњење буџета, већ
смањивање страдања на конкретним местима и на путевима уопште.
Опште поштовање може се достићи само ако су возачи свесни важности програма. Јавност и се мора
изнети величина проблема (број настрадалих у незгодама, број незгода итд.) и ефекти сличних програма
у другим регионима. Нагласак увек мора бити на главном циљу: смањити број погинулих, смањити број
повређених лица и смањити број саобраћајних незгода.
-- Корак 6: Решити законске проблеме
У сарадњи са судовима би требало сагледати све аспекте примене аутоматске принуде, а посебно
заштиту приватности, одговорност власника возила, ваљаност идентификације возила, мерења брзине и
других доказа, обезбедити одговарајуће сертификате, расправити очекиване проблеме примене прописа
(нпр. возила са страном регистрацијом, нерегистрована возила, власници возила са непознатом адресом,
достављање прекршајних налога и сл.).
-- Корак 7: Спровести пилот пројекте
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Без обзира на добре припреме и претходне анализе, увек ће се појавити конкретни проблеми које треба
решавати, а у вези су са конкретним програмом, односно произвођачем опреме. Зато је неопходно да се
наручи независно, стручно истраживање ефеката рада сваког од система који се кандидује. У периоду који
би требало да траје најмање 3 месеца, независни стручњаци сагледавају рад система у различитим условима
(дан/ноћ, са блицем/без блица, киша/снег/суво време, итд.). На основу извештаја овог пилот истраживања,
наручилац опреме (локална заједница) дефинише услове које мора да испуни опрема, а произвођачи
унапређују своју опрему тако да задовоље дефинисане критеријуме. Само произвођачи који су прошли
пилот тестирање и закоје су урађени извештаји о пилот пројектима могу се појавити на конкурсу. Ово је
један од најважнијих поступака у набавци опреме који треба да омогући стручно усмеравање, подршку
стручне и најшире јавности, обуку полиције и судија и стално унапређивање процедуре откривања,
доказивања и кажњавања прекршилаца.
-- Корак8: Одабрати систем камера и уредити међусобне односе између учесника програма
(надлежности, овлашћења о одговорности)
Постоје различита искуства у дефинисању односа између локалне заједнице, полиције, произвођача
опреме и других институција. Неопходно је, за конкретан случај, наћи најбоље решење и уредити: ко
набаља опрему, ко одређује места на којима се постављају камере, ко поставља опрему, ко одржава опрему,
ко добија снимке, ко анализира снимке, ко подноси прекршајне налоге, ко доставља прекршиоцу, ко уноси
у евиденцију, за шта се и како користе средства од казни, ко плаћа трошкове доказивања прекршаја и друге
трошкове поступка итд.
Ово је веома важна фаза која умногоме одређује да ли ће и како систем функционисати, односно да ли
ће бити прихваћен од стране грађана.
-- Корак 9: Имплементирати програм користећи најбољу праксу
Када су решена сва претходна питања, приступа се постављању опреме, оспособљавању кадрова и
имплементацији система.
-- Корак 10: Предвидети, имати у виду и отклонити бригу јавности
Противници програма камера су се фокусирали на велики број ставки, укључујући приватност, уставна
права, дистрибуцију прихода од казни, процедуре писања казни, тајминг жутог светла и ефективност
програма. Посебну пажњу треба обратити на сваку од ових ставки.
-- Корак 11: Оценити резултате и унапређивати програм
У неким државама прописима је предвиђено да се,периодично (нпр. у року од 3 године), спроведе
формално вредновање, да би се видело да ли се понашање возача побољшало, да би се сагледали сви
проблеми примене и да би се унапређивао програм.

5. ЗАКЉУЧАК
Системи аутоматске принуде имају значајан потенцијал утицаја на безбедност саобраћаја. Пре свега он
је усмерен на одвраћање од небезбедног понашања учесника у саобраћају.
У свету је последњих година порасла примена ових система. Ова тенденција је све више присутна и на
подручју Србије. Искуства су различита, али дефинитивно највећи проблеми повезани су са начином на
који су системи уведени, као и непостојање процедуре целокупног процеса од доношења одлуке о примени
до вредновања ефеката постављених система.
Да би системи аутоматске принуде дали очекиване резултате неопходно је успоставити Програм
увођења, примене и унапређења система аутоматске принуде.
Захвалница
Резултати овог истраживања део су Пројекта ТР34019, за чију реализацију су средства за финансирање
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