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Резиме: Савремени приступ унапређењу безбедности инфраструктуре подразумева да се
спроводе савремене процедуре унапређења безбедности саобраћаја у свим фазама животног
циклуса пута, од фазе планирања, преко пројектовања и изградње, до одржавања пута. Мада
се Директива ЕУ 2008/96 односи првенствено на трансевропску путну мрежу (ТЕН) и на
примарне саобраћајнице које излазе на ТЕН путеве, савремени приступ унапређењу
безбедности инфраструктуре даје одличне резултате и ако се примени на улице у градовима.
Једна од најважнијих процедура чији циљ је унапређење безбедности постојећих путева је
провера безбедности саобраћаја (ПБС). Наиме, код ПБС на путевима и улицама у насељу,
специфични су учесници саобраћаја, посебно је често присуство рањивих учесника у
саобраћају. Специфични су и проблеми безбедности саобраћаја: честе су раскрснице са
различитим начинима регулисања саобраћаја, у саобраћају су присутне различите врсте
путовања, истакнут је проблем укрштања и преласка улице, возачи тешко прихватају
ограничења брзине, има много више конфликата у саобраћају итд. Коначно, специфичне су
и препоруке у циљу унапређења безбедности инфраструктуре: на уласку у насеље неопходне
су мере смиривања саобраћаја, неопходно је оптимизовати регулисање саобраћаја на
раскрсницама, обезбедити безбедност пешацима, уредити посебне зоне, уредити стајалишта
јавног превоза, осветлити улице итд. На примеру путева и улица у Зрењанину, сагледане су
специфичности ПБС у насељу, у односу на ПБС на путевима ван насеља.
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Abstract: The modern approach to improving the safety of the infrastructure implies the
implementation of modern procedures for improving road safety at all stages of the life cycle, from
the planning stage, through design and construction, to the maintenance of the road. Although EU
Directive 2008/96 relates primarily to the Trans-European road Network (TEN) and to primary roads
that exit to TEN roads, the modern approach to improving infrastructure safety provides excellent
results and applies to urban streets. One of the most important procedures aimed at improving the
safety of existing roads is the Road Safety Inspection (RSI). Namely, for RSI on roads and streets
in the settlement, traffic participants are specific, especially the presence of vulnerable road users in
particular. Road safety problems are also specific: frequent intersections with different modes of
regulation, different types of travel are present in traffic, the problem of the intersection and crossing
the street is marked, it’s difficult to drivers to accept speed limits, there is much more traffic
congestion, etc. Finally, specific recommendations are also being made in order to improve the
safety of the infrastructure: when entering the settlement, traffic calming measures are necessary, it
is necessary to optimize the regulation of traffic at intersections, to ensure the pedestrian safety, to
regulate the special zones, to regulate the public transport stops, to illuminate the streets etc. For the
example of roads and streets in Zrenjanin, the specificities of RSI in the settlement were considered,
compared to RSI on roads outside the settlement.
Keywords: Road Safety Inspection, urban area, Zrenjanin, road safety, impact of road, network
management.

1.

УВОД

Савремени приступ унапређењу безбедности инфраструктуре подразумева да се
спроводе процедуре унапређења безбедности саобраћаја у свим фазама животног
циклуса пута, од фазе планирања, преко пројектовања и изградње, до одржавања
пута. Иако се Директива ЕУ 2008/96 односи првенствено на трансевропску путну
мрежу (ТЕН) и на саобраћајнице које се укрштају са ТЕН мрежом, савремени
приступ унапређењу безбедности инфраструктуре даје одличне резултате и ако се
примени на улице у урбаним насељима. Једна од најзначајнијих процедура
унапређења безбедности путева је провера безбедности саобраћаја (ПБС).
ПБС практично представља алат, којим се унапређују карактеристике пута у
функцији безбедности саобраћаја, имајући у виду захтеве за кретањем свих
учесника у саобраћају. Према извештају Weber and Matena (2008), који је развијен у
оквиру пројекта подршке реализације Европске транспортне политике,
карактеристике провере безбедности саобраћаја на постојећим путевима (ПБС) су:
• то је превентивни алат, који се састоји од редовних, систематских,
теренских провера постојећих путева,
• ПБС обављају независни тимови стручњака за безбедност саобраћаја, са
резултатом у облику формалног извештаја о откривеним, опасностима
на путевима и проблемима у погледу безбедности,
• надлежни органи су обавезни да одговоре на извештај о ПБС.
Закон о путевима је дефинисао проверу безбедности саобраћаја као независну,
формалну и систематску проверу елемената постојећег пута са аспекта безбедности
саобраћаја.
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Искуства досадашњих Провера безбедности саобраћаја указују да је однос
користи и трошкова за постојеће путеве од 2:1 до 84:1 (Elazar et al, 2018). Сматра
се да само један „сачувани“ живот остварује корист која премашује укупне трошкове
ПБС-а.
Ова студија има за циљ да размотри специфичности провере безбедности
саобраћаја у градски условима, односно на улицама, са посебним нагласком на
разлику у односу на ПБС на путевима ван насеља. За градску деоницу, одабран је
град Зрењанин Наиме, у оквиру треће фазе израде предлога Стратегије безбедности
саобраћаја, у јулу 2018. године, извршена је ПБС градских улица и пролазака путева
кроз насеље, у дужини од 50 km.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

На основу просторне анализе саобраћајних незгода, одабране су критичне
деонице путева и улица, на којима је вршена ПБС. Посебно су биране деонице на
којима су се догађале незгоде са погинулим и тешким повређеним лицима.
Одабране деонице су снимљене камером из возила, у оба смера, у дневним и
ноћним условима одвијања саобраћаја. Као меродавни дани вршења провере
безбедности саобраћаја, изабрани су уторак, среда и четвртак, како би се на што
бољи начин упознали са стварним проблемима на улицама са аспекта безбедности
свих учесника у саобраћају. После снимања из возила, тим за ПБС је пешке обишао
све деонице, анализирао и фотографисао уочене проблеме и вршио потребна
мерења (ширине попречног профила, мерење попречног нагиба коловоза, висина
саобраћајних знакова…).
Резултати ПБС су систематизовани у следећих 8 поглавља извештаја о ПБС:
1. Функција пута/улице
2. Попречни профил пута/улице
3. Пружање пута/улице
4. Раскрснице
5. Јавни и приватни сервиси, паркиралишта и јавни превоз
6. Рањиве категорије учесника у саобраћају
7. Вертикална и хоризонтална сигнализација и осветљење пута/улице
8. Околина пута/улице и елементи пасивне безбедности пута/улице
Затим је тим за ПБС анализирао сваки проблем појединачно, процењивао ризик
настанка незгоде и очекивану тежина незгоде. Кад-год је то било могуће, тим за ПБС
је дао препоруке како се поједини проблеми могу решити, односно смањити.
Препоруке за унапређење безбедности саобраћаја су класификоване у три групе
(ургентне и краткорочне мере; средњорочне мере и дугорочне мере).
На крају сваког извештаја о ПБС приложен је просторни приказ проблема
безбедности саобраћаја, који садржи GPS локацију проблема, позицију проблема,
кратак опис проблема, процењен ризик и препоруке за решење проблема.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

У наставку рада приказани су карактеристични недостаци пута, уочени током
провере безбедности саобраћаја у Зрењанину.
3.1.

Функција пута/улице

У оквиру прве тачке Функција пута/улице, евидентирана су три карактеристична
проблема (слика 1):
• на путу/улици су присутни различити корисници пута (даљинска и
локална кретања, брза и спора возила, моторна возила и рањиви
учесници у саобраћају),
• профил пута/улице је исти у насељу и ван насеља,
• не постоји одговарајућа инфраструктура за пешаке и бициклисте.
Најбезбедније решење за функцију пута/улице била би изградња обилазнице око
Зрењанина, изградња ''капија'' на уласку у насеље, промена профила пута на месту
уласка у насеље и изградња тротоара и бициклистичких стаза кроз насеље у
континуитету.

Слика 1. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Функција пута/улице''

3.2.

Попречни профил пута/улице

У тачки ''Попречни профил'', уочени су проблеми везани за неодговарајућу
ширину коловоза и недостатка површина за пешаке и бициклисте. Тим за ПБС је
дао препоруку да се размотри могућност примене зона 30 (слика 2).

Слика 2. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Попречни профил улице''
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Затворен систем одводњавања, односно систем кишне канализације који се
примењује у граду има значајне недостатке, јер се већина инфраструктурних
елемената налази испод нивоа коловоза. Неки одводни канали су запрљани и
запушени, што отежава или онемогућава одводњавање. Тим за ПБС је дао
препоруку да се систем кишне канализације редовно одржава.
3.3.

Раскрснице

Најчешћи проблеми који су уочени на провераваним раскрсницама (слика 3) су:
• објекти поред пута ограничавају прегледност у раскрсници,
• оштар угао укрштања отежава сагледавање саобраћаја на раскрсници,
• нису уважени захтеви рањивих учесника саобраћаја (пешака и
бициклиста),
• саобраћај на раскрсници није каналисан.

Слика 3. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Раскрснице''

Прегледност је у већини случајева ограничена растињем које се налази у зони
раскрснице, али и постојањем одређених физичких препрека у самој раскрсници
(трафостанице, стубови електричне енергије…). Неке улице се укрштају под
оштрим углом, што отежава сагледавање саобраћаја и може допринети стварању
опасних ситуација. На већем броју раскрсница учестали су конфлкти возила са
рањивим учесницима у саобраћају, јер нису уважени захтеви пешака, односно
бициклиста. Нпр. на семафорисаним раскрсницама су дозвољени конфликти
моторних возила и бициклиста, на бочној улици. У оваквим ситуацијама, повећан је
ризик од незгода са бициклистима, јер возачи при скретању не могу правилно
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сагледати бициклистичку стазу. Постоје широке раскрснице са нејасно
дефинисаним наменама саобраћајних површина, без одговарајуће хоризонталне
сигнализације, што отежава сналажење учесника и избор најбезбедније путање.
3.4.

Јавни и приватни сервиси, паркиралишта и јавни превоз

Тим за ПБС је уочио бројне проблеме који се односе на стајалишта јавног
превоза (слика 4):
• разделна острва између улице и аутобуске нише нису обележена на
одговарајући начин, па могу представљати слабо уочљиву препреку,
• на разделним острвима се налазе пасивно небезбедни стубови,
• недостају саобраћајни знакови и ознаке за аутобуска стајалишта,
• нека стајалишта су изведена на коловозу, без аутобуске нише,
• већина стајалишта није осветљена одговарајућом јавном расветом.

Слика 4. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Јавни и приватни сервиси,
паркиралишта и јавни превоз''

3.5.

Рањиве категорије учесника у саобраћају

Имајући у виду да се ради о градским условима, на рањиве категорије учесника
у саобраћају се мора додатно усмерити пажња. На слици 5, приказани су
карактеристични проблеми, који се јављају на улицама/путевима у насељу:
• на деловима мреже нема тротоара, нити пешачких стаза за кретање
пешака дуж пута/улице,
• на деловима мреже тротоари су испрекидани (није обезбеђен
континуитет пешачке инфраструктуре),
• мада на улицама има доста бициклиста, не постоји бициклистичка
инфраструктура у континуитету,
• ширина тротоара је промењива и често мања од неопходне ширине за
безбедно кретање пешака,
• пешачки прелази нису добро уређени нити обезбеђен, а посебно на
улицама вишег ранга,
• на широким улицама са више саобраћајних трака у смеру, нема
разделног острва, нити су ови прелази семафорисани,
• пешачке стазе су лоше одржаване, па су делови ових стаза зарасли и
неподобни за кретање пешака.
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Слика 5. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Рањиве категорије учесника у
саобраћају''

На деловима градске мреже евидентиран је недостатак површина за кретање
рањивих учесника у саобраћају. На неким местима у самој централној зони, уочен
је недостатак пешачких прелаза, у близини објеката велике атракције, где долази до
већег броја генерисања људи.
Због недостатака у погледу пешачке инфраструктуре, пешаци су, на деловима
мреже, приморани да се крећу коловозом, чак и на местима где је ограничење брзине
кретања возила до 80 km/h.
3.6.

Вертикална и хоризонтална сигнализација и осветљење пута/улице

У оквиру тачке која се односи на саобраћајну сигнализацију и осветљење улице
уочени су следећи проблеми (слика 6):
• осветљење улица није на задовољавајућем нивоу, чак и ако постоји са
обе стране коловоза, јер користи стару технологију, светиљке су
удаљене од пута/улице и не осветљавају коловоз на одговарајући начин,
• постоје стари саобраћајни знакови који нису усаглашени са важећим
Правилником о саобраћајној сигнализацији,
• неки саобраћајни знакови су слабо уочљиви ноћу,
• хоризонтална сигнализација је избледела и слабо се уочава у условима
смањене видљивости,
• неки саобраћајни знакови су заклоњени вегетацијом, а посебно испред
раскрсница.
У циљу превазилажења наведених проблема, тим за ПБС је дао следеће
препоруке:
• урадити и имплементирати пројекат осветљења проласка државних
путева кроз насеље,
• посебно извести одговарајуће осветљење у зони аутобуских стајалишта
и пешачких прелаза,
• уклонити саобраћајне знакове који нису у складу са Правилником о
саобраћајној сигнализацији,
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•
•

обновити вертикалну и хоризонталну саобраћајну сигнализацију и
уклонити вегетацију која заклања саобраћајне знакове.

Слика 6. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Вертикална и хоризонтална
сигнализација и осветљење пута/улице''

3.7.

Околина пута/улице и елементи пасивне безбедности пута/улице

С обзиром да се ради о градским деоницама, тим за ПБС је посебно истакао
проблеме који се односе на чврсте објекте поред путева на којима су велике
експлоатационе брзине и објекте који могу тешко повредити бициклисте на другим
деловима мреже:
• на деловима путева са већим експлоатационим брзинама постоје чврсти,
незаштићени објекти у непосредној близини пута,
• у близини улица/путева на којима су присутни бициклисти постоје
незаштићени чврсти објекти који могу повредити бициклисте,
• приступи појединим парцелама су изведени тако да су остали
незаштићени бетонски цевасти пропусти обезбеђују одводњавање,
• издигнути ивичњаци у зони стајалишта нису заштићени, нити
обележени.
У циљу превазилажења набројаних проблема у вези са околином улица/путева,
тим за ПБС је дао низ препорука:
• на деоницама са великим експлоатационим брзинама извести додатне
мере смиривања саобраћаја или додатно третирати чврсте препреке
поред пута (уклонити, одмаћи, заштити или заменити пасивно
безбедним објектима),
• на деловима мреже на којима има повећан број бициклиста, третирати
чврсте препреке поред пута/улице које би могле повредити бициклисте,
• бетонске цевасте пропусте појединачно штити или успоставити
затворен систем одводњавања вода, тако да се поред пута/улице
обезбеди додатни простор за зеленило или за рањиве учеснике у
саобраћају,
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•

издигнута острва и ивичњаке обележити тако да буду добро уочљиви и
у условима смањене видљивости.

Слика 7. Типични проблеми у вези са околином пута/улице

4.

ЗАКЉУЧАК

Провера безбедности саобраћаја је један од модерних алата за унапређење
безбедности пута. На основу искуства у вршењу провера безбедности саобраћаја у
градским условима, може се закључити да постоје разлике у односу на ПБС на
путевима ван насеља, у погледу проблема који се појављују и у погледу препорука
које се дају од стране тима за ПБС. У градским условима, потребно је усмерити
пажњу првенствено на потребе рањивих учесника у саобраћају, на уређеност ''зона''
(зона 30, зона школе, зона успореног саобраћаја…), стајалишта јавног превоза,
раскрсница. Код ПБС на ванградским путевима, због великих експлоатационих
брзина, потребно је више пажње посветити пасивној безбедности (заштитне ограде
и њене завршетке, ублаживаче удара…). У граду има више проблема у вези са
сигнализацијом (таблама за усмеравање, таблама за означавање врха острва…) и
осветљењем. Такође, када је у питању Пружање трасе, проблеми нису изражени у
урбаном делу, за разлику од руралног дела, где је потребно детаљније разматрати
радијусе хоризонталних и вертикалних кривина према ограничењу брзине,
прегледношћу у кривинама, евентуалним проширењима и сл.
Користи које локална заједница може имати применом ПБС алата су:
• применом једноставних и релативно јефтиних мера, може се унапредити
путну инфраструктуру, а пре него да се догоде последице;
• одговарајућим сагледавањем и планирањем динамике отклањања
уочених недостатака, стварају се услови континуираног унапређења
инфраструктуре;
• примена препорука из ПБС доноси и бројне користи у виду пријатнијег
и удобнијег живота становника локалне заједнице, смањеног загађења
ваздуха, мање стреса за становнике итд.;
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•

применом препорука из ПБС, унапређује се бициклистички и пешачки
саобраћај, а што има бројне позитивне ефекте на здравље људи у
локалној заједници.

Наведени примери недостатака пута, са аспекта безбедности саобраћаја могу
значајно допринети унапређењу локалне инфраструктуре. Имајући у виду раст броја
и тежине саобраћајних незгода на путевим нижег реда, наведени проблем у
локалним заједницама биће све израженији. Из тог разлога, потребно је
континуирано деловати и прикупљати потребна искуства и знање, како би се одржао
и унапредио ниво безбедности саобраћаја у локалној заједници.
5.
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