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ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ АУТОМАТСКИХ БРОЈАЧА САОБРАЋАЈА У
КОНТРОЛИ ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
EFFECTS OF APPLICATION OF AUTOMATIC TRAFFIC COUNTERS
IN CONTROL OF EXCEEDING SPEED LIMITS ON STATE ROADS OF
REPUBLIC OF SERBIA
Крсто Липовац1, Милан Вујанић2, Тијана Иванишевић 3, Мирослав Росић4
Резиме: У раду су анализирани подаци о брзинама кретања возила на Државним путевима
Републике Србије, добијени са аутоматских бројача саобраћаја. На основу добијених
података са аутоматских бројача саобраћаја и на основу базе података о саобраћајној
сигнализацији, као и на основу Законске регулативе Републике Србије, извршена је анализа
прекорачења брзине возила, просечне брзине кретања возила и брзине V(85) према
категорији пута, категорији возила и по сатима у току дана.
Kључне речи: безбедност саобраћаја, аутоматски бројачи саобраћаја, прекорачење брзине,
државни путеви.
Abstract: This paper analyzes data of the vehicles speed on state roads in the Republic of Serbia,
obtained from automatic traffic counters. Based on the data obtained from automatic traffic counters
and on database of traffic signalization, as well as on the legislation of the Republic of Serbia, an
analysis of exceeding speed limits, average vehicle speed, speed V(85), etc. is conducted, and
according to the category of road, vehicles category and hours of the day.
Кey words: traffic safety, automatic traffic counters, exceeding speed limits, state roads.
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1.

УВОД

Највећи проблем великог броја држава чланица Европске уније представља
прекорачена односно неприлагођена брзина која доприноси настанку више од
трећине саобраћајних незгода са погинулим лицима (OECD, 2005), при чему се
сматра да је непрописна и неприлагођена брзина најважнији фактор који доприноси
повређивању људи (WHO, 2003). Понашање учесника у саобраћају у највећој мери
утиче на безбедност саобраћаја (Pesić, 2012). Човек као фактор безбедности
саобраћаја је у 93% случајева узрочник настанка саобраћајних незгода (PIARC,
2003). Најчешћа небезбедна понашања учесника у саобраћају су: непоштовање
ограничења брзине и неприлагођена брзина, вожња под утицајем алкохола и других
опојних средстава, некоришћење заштитне опрема, непоштовање других прописа
итд. Стога, управљање брзинама представља важан алат за повећање нивоа
безбедности саобраћаја.

2.

ЛИТЕРАРНИ ПРЕГЛЕД

Имајући у виду значај брзине за учесталост и тежину последица саобраћајних
незгода (Aarts and Van Schagen, 2006; De Pelsmacker and Janssens, 2007; Elvike, 2009;
Speed Check Services, 2010; Cascetta and Punzo, 2011; Soole et al., 2013; Wu et al.,
2013; De Pauw et al., 2013) може се закључити да је праћењем и анализом брзине
кретања возила, као и броја и степена прекорачења брзине омогућено брже
превентивно деловање на подизање нивоа безбедности саобраћаја, односно на
избегавање настанка саобраћајних незгода.
У студијама (Stephens, 2007; Cameron, 2008; Soole et al., 2013) истакнуто је да
контрола брзине доводи до смањења просечне брзине или 85. перцентила брзине и
стога се учесталост и тежина последица смањују. Истраживање показује да ниже
ограничење брзине на путевима може да смањи учесталост и тежину последица
саобраћајних незгода. Студија која је спроведена у Аустралији (Unley Street Life
Trust, 2007) указује да ниже ограничење брзине може имати за последицу смањење
броја тешки телесних повреда код пешака за 46%. Уколико се средња брзина у
насељу повећа за 10%, број саобраћајних незгода расте за око 21%. При сударној
брзини од 30 km/h, проценат смртног страдања износи око 10%, док при брзини од
60 km/h највећи број, односно 80%, пешака неће преживети судар (Липовац, 2008).
Анализирањем података о саобраћајним незгодама у Републици Србији током
2012. године евидентирано је да у око 33,5% случајева околност настанка
саобраћајних незгода била „непрописна и неприлагођена брзина“. Уколико се
посматрају саобраћајне незгоде са смртним последицама, „непрописна и
неприлагођена брзина“ је околност незгоде у око 38% случајева (АБС, 2013), што
указује на утицај брзине на тежину последица. Наиме, 51% свих погинулих лица
доведен је у везу са утицајем фактора „непрописне и неприлагођене брзине“ (АБС,
2013). Према полицијским извештајима у Британској Колумбији, небезбедна брзина
је присутна у 37% свих саобраћајних незгода са смртним последицама, у 15% свих
саобраћајних незгода са повређеним лицима, и у 9% саобраћајних незгода са
материјалном штетом (Chen et al., 2002). Aarts et al, 2006 у свом истраживању наводе
да повећање брзине за 1% може довести до 2% саобраћајних незгода са
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повређенима, 3% повећања саобраћајних незгода са тешким телесним повредама, и
4% саобраћајних незгода са смртним страдањима (Aarts et al, 2006).
Прекорачење брзине кретања возила у сваком тренутку чини 50% возача
(OECD/ECMT, 2006). У просеку 40% до 60% возача прекорачује ограничење брзине,
док 10% до 20% возача прекорачује брзину за више од 10 km/h (EC, 2009). У 70%
случајева возачи прекорачују брзину у насељеним подручјима, а око 30% до 55%
возача прекорачују брзину на мотопуту и аутопуту (Comte et al., 2000).
Према резултатима истраживања Retting and Cheung (2008) које је спроведено у
мају 2006. године, пре и након промене ограничења брзине (са до120 km/h, на до
130 km/h), средња вредност брзине кретања путничких возила је била 71 km/h,
стандардно одступање брзине путничких аутомобила 10 km/h, проценат возача који
прекорачују брзину кретања возила у условима када је дозвољена брзина била до
120 km/h, је 22%, док у условима када је ограничење брзине до 130 km/h, 4% возача
путничких аутомобила су управљали возилом брзином већом од дозвољене.
У Пројекту ''Истраживање индикатора перформанси безбедности саобраћаја у
Србији за 2014. годину, први пресек стања – резултати „пролећног истраживања''
реализованог на Саобраћајном факултету (Вујанић, М. и сарадници, 2014) уочено је
да у насељу, 20% возача управља брзином већом од 60 km/h, док ван насеља 25%
возача управља брзином већом од 90 km/h. Возачи теретних возила у насељу у 8%
случајева управљају возилом брзином већом од 60 km/h. Анализа резултата
спроведеног истраживања указују да најчешће шрекорачење ограничења брзине
чине возачи мотоцикала.

3.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

У раду представљени су ефекти примене аутоматских бројача саобраћаја (у
даљем тексту АБС) у контроли прекорачења брзине на државним путевима
Републике Србије.
Наиме, уважавајући препоруке пројекта „Road Safety Performance Indicators:
Theory“ (Hakkert et al., 2007), и пројекта „Методе праћења индикатора безбедности
саобраћаја у Републици Србији и њихов значај за стратешко управљање
безбедношћу саобраћаја“ (Вујанић, М., 2013) извршен је одабир индикатора
безбедности саобраћаја који се односе на брзину, и то: просечна брзина возила, 85ти перцентил брзине, стандардно одступање брзине, % прекорачења ограничења
брзине, просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине, %
прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h, при чему ће у овом раду бити
разматрано и % прекорачења ограничења брзине за више од 20 km/h, 30 km/h и 50
km/h, а који ће бити приказани у раду за изабране локације где су анализиране
брзине кретања учесника.
3.1.

Опрема за мерење брзина

За потребе израде рада коришћени су подаци добијени аутоматским
прикупљањем података на државним путевима Републике Србије са АБС 5 који
5

Аутоматски бројач саобраћаја, јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
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поред протока возила, смера кретања, категорије возила (види Слику бр. 1), времена
слеђења између возила, дају и приказ података о брзини кретања возила. АБС 65
(QLTC-10C и QLTC-8C) врше детекцију и класификацију возила у реалном
времену, 24 сата у току дана, 365 дана у годину, у свим временским условима,
помоћу индуктивних петљи (види Слику бр. 2) које се постављају у исечен и заливен
утор на асфалтном слоју коловозне конструкције.

Слика 1. Категорије возила

3.2.

Слика 2. АБС у реалном времену

Процедура мерења брзина

На државној мрежи Републике Србије инсталиран је 391 АБС-а (види Прилог7 бр.
1). Сваки бројач евидентира локацију, смер кретања, време, дан, саобраћајну траку,
проток возила, категорије возила (види Слику бр. 1), времена слеђења између
возила, брзину кретања возила, температуру, као и друге параметре. Евидентирање
возила од стране АБС-а се врши преласка возила преко индуктивних петљи, чиме
се између осталог добијају и подаци о тренутној брзини возила.
3.3.

Обрада података

Подаци о брзинама, након преузимања са АБС-а, налазе се у (.txt) формату и увезени
су у Microsoft Office Excel 2013 базу података, ради даље обраде података. АБС
бележе 10+1 категорију возила (види Слику бр. 1), при чему су приликом обраде
података у „коначној бази“ категорије са АБС сврстане у 5 категорија, према
важећој Законској регулативи Републике Србије.
3.4.

Предмет, простор, време и циљ истраживања

Предмет истраживања јесте снимање брзина у функцији управљања брзинама
коришћењем АБС-а са циљем да се добијене вредности прикажу према жељеним
критеријумима. Истраживање је спроведено на две локације, односно подаци за
истраживање су преузети са два АБС-а. Први се налази на Ибарској магистрали (код
6

Јавно предузеће Путеви Србије, (2014). Бројање саобраћаја на државним путевима Републике Србије
у 2012. години. Београд.
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Мајдана), а други на ауто-путу (код Баточине). Имајући у виду да се ради о
различитим категоријама пута, на локацијама истраживања важе и различита
ограничења брзине. Наиме, на локацији Мајдан брзина је ограничена на 80 km/h,
док је на локацији Баточина брзина ограничена на 120 km/h. Истраживањем је
анализирана брзина 18.171 возила на Ибарској магистрали, и 29.585 возила на аутопуту, свих посматраних категорија возила. Истраживање на обе локације је
реализовано дана 14.04.2014. године (понедељак) и 16.04.2014. године (среда), а у
времену од 00:00 до 24:00 часова. Циљ истраживања представља сагледавање
реалног стања који се односи на прекорачења брзина на државним путевима
Републике Србије, као и сагледавања потенцијала АБС-а. Праћењем прекорачења
брзине на државним путевима Републике Србије, помоћу АБС-а, 24 h током 365
дана у години могуће је дефинисати проблеме и препоруке за управљање брзинама.
3.5.

Ограничења

Као и сваки систем, и АБС-а, чији су подаци коришћени у раду имају одређена
ограничења, која се односе на техничке спецификације АБС-а (види Табелу бр. 1).
Битно је нагласити да овим истраживањем нису анализирани временски услови
приликом евидентирања брзина од стране АБС-а, на државним путевима Републике
Србије, у одређеном простору истраживања, а с обзиром да је методологијом која је
израђена на Саобраћаном факултету (Вујанић М. и сарадници, 2013) дефинисано да
се мерење индикатора у вези брзине не врши у специфичним метеоролошким
условима (магла, јака киша и сл.).
Најзначајније ограничење анализе брзине са АБС односи се на чињеницу да
АБС-а евидентирају брзину „сваког“ возила које прође пресек саобраћајнице на
којој се налази бројач. Методологија дефинисана на Саобраћајном факултету
подразумева да се мери само брзина првог возила у колони, односно да је неопходно
да између возила прође најмање 5 секунди. Међутим, истраживањем приказаном у
овом раду нису возила у „колони“ уклањана из узорка.
АБС као технички систем није апсолутно прецизан, и постоје брзине добијене
подацима са АБС, које су неочекивано ниске за одређену категорију пута или
дефинисана ограничења бројача. Стога су из узорка са бројача на Ибарској
магистрали уклоњене из узорка све брзине мање од 30 km/h, а у узорка са АБС код
Баточине све брзине мање од 40 km/h.
Табела 1. Техничке спецификације АБС-а8
Детекција максималне брзине возила
Прецизност детекције возила
Прецизност класификације
Распон класификације брзина
Грешка у мерењу брзине при 50 km/h
Грешка у мерењу брзине при 160 km/h
Време узорковања

<240 km/h
>99,9%
~95%
>5 km/h
<2,8%
<8%
4 ms/циклусу

8

QLTCnet, Програм за аутоматски пренос података са QLTC бројача саобраћаја и приказ података,
Mikrobit d.o.o, 2010
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4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Број возила по локацији истраживања

4.1.

Истраживањем је евидентирана брзина 47.831 возила свих посматраних
категорија возила. Одређени број возила, њих 75, изузето је из узорка на основу три
критеријума: критеријума који се односи на класу возила, на дужину возила и на
брзину возила. Највише снимљених брзина забележено је на локацији код Баточине
(29.585 возила, 62% свих снимљених брзина), док је код Мајдана евидентиран мањи
број возила (18.171 возила, 38% снимљених брзина). Број мотоцикала чија је брзина
измерена у укупном узорку је 34, а што је недовољно за објективну статистичку
анализу, због чега категорија мотоцикала неће бити анализирана у даљем раду.
Расподела брзине возила

4.2.
4.2.1.

Расподела брзине возила по локацији

Највећи проценат возила се на локацији код Мајдана креће брзином у класи од
(65-69 km/h), а што је класа испод ограничења брзине на том путу што указује да се
највећи број возила креће према законски прописаном ограничењу брзине (види
Слику бр. 4). На локацији Мајдан максимална брзина током истраживања јесте
Хmax= 150 km/h, а минимална Хmin= 32 km/h, што представља разлику од R=118
km/h. Просечна брзина возила на локацији Мајдан је 73,79 km/h, а 85% возача креће
се брзином до P85= 88 km/h.
Анализом брзина возила на ауто-путу код Баточине може се закључити да се
највећи број возила креће брзином од 120-124 km/h (Види Слику бр. 4).
На локацији Баточина максимална брзина током истраживања јесте Хmax= 200
km/h, а минимална Хmin= 43 km/h. Разлика између максималне и минималне брзине
износи R=157 km/h, а која је веома неповољна са аспекта безбедности саобраћаја.
Просечна брзина возила на локацији Баточина је 107,95 km/h, док се 85% возача
креће се брзином до P85= 129 km/h. Средња брзина возила са одбачених 5%
екстремних брзина возила (𝑋̅ = 107,74 𝑘𝑚/ℎ) из узорка се разликује за 0,21 km/h у
односу на средњу брзину читавог узорка (𝑋̅ = 107,95 𝑘𝑚/ℎ), па се може доћи до
закључка да екстремне вредности не умањују веродостојност узорка добијених
резултата.

Слика 4. Расподела брзина возила у
укупног узорку
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4.2.2.

Расподела брзине возила по смеровима

На локацији Мајдан, у смеру од Београда уочене су веће вредности средње
брзине кретања возила (𝑋̅=74,24 km/h) и 5. перцентила (P 5 = 55 km/h), док су на
локацији Баточина, у смеру од Београда, уочене веће вредности средње брзине
кретања возила (𝑋̅= 120,55 km/h), 5. перцентила (P 5 = 120 km/h), 85. перцентила (P85
= 138 km/h) и 95. перцентила (P 95 = 150 km/h, при чему је већа максимална брзина
забележена у смеру ка Београду Хmax= 200 km/h.
4.2.3.

Расподела брзине возила по данима истраживања

Анализа података о брзини кретања возила у односу на дане истраживања (види
Табелу бр. 4) указала је да нема великих разлика у добијеним вредностима, при чему
су веће брзине уочене током понедељка на локацији Баточина (средња вредност Х=109,06 km/h, медијана-Ме=109 km/h и 85. перцентил-P85=133 km/h), као и на
локацији Мајдан (средња вредност - Х=173,79 km/h, медијана- Ме=72 km/h и 85.
перцентил-P85=88 km/h).
Вредности стандардног одступања и коефицијента варијације се не разликују
значајно и указују на малу варијацију података (коефицијент варијације на локацији
Баточина износи 21,45% у понедељак и 19,55% у среду, док на локацији Мајдан
износи 18,83% у понедељак и 18,19% у среду).
Табела 2. Општи статистички показатељи о брзини према дану истраживања
Показатељ
Средња вредност (X)
Медијана (Me)
Мода (Mo)
85. перцентил (P-85)
50. перцентил (P-50)
Максимум (Хmax)
Минимум (Xmin)
Размак варијације (R)
Стандардно одступање (s)
Средња вредност (95%)
Коефицијент варијације % (Kv)

4.3.

БАТОЧИНА
Понедељак Среда
109,06
106,09
109,00
106,00
120,00
120,00
133,00
128,00
109,00
106,00
200,00
190,00
43,00
44,00
157,00
146,00
23,39
20,76
108,78
105,87
21,45
19,55

МАЈДАН
Понедељак
73,79
72,00
71,00
88,00
72,00
150,00
32,00
118,00
13,89
73,49
18,83

Среда
71,23
71,00
68,00
84,00
71,00
138,00
31,00
107,00
12,96
71,00
18,19

Прекорачење брзине

За анализу прекорачења брзине која је извршена у раду, било је неопходно
дефинисати сва карактеристична ограничења брзине која су коришћена у анализи.
Имајући у виду да на локацији Мајдан и Баточина брзина није дефинисана ни на
један други начин (пр. Саобраћајним знаком), ограничење брзине дефинисано је
према одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, у односу на
категорију пута и категорију возила.
Посматрано у укупном узорку 14.277 возила је прекорачило ограничену брзину
од укупно 47.756 снимљених брзина возила на обе локације. Наиме, на локацији
Баточина уочено је прекорачење брзине од стране 9.231 возача, у укупном броју
снимљених брзина (29.585), док је на локацији Мајдан брзину прекорачило 5.046
возача од 18.171 евидентираних возача.
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Однос броја поштоваоца и прекршилаца ограничења брзине се значајно
разликује између локација. Наиме, на локацији Баточина више возила прекорачује
ограничену брзину (31%), док на локацији Мајдан више возила поштује ограничење
брзине (28%). Највећи број возила на локацији Мајдан (34%) и на локацији Баточина
(32%) прекорачује ограничену брзину за 1-5 km/h, док се на локацији Мајдан (32%)
и на локацији Баточина (23%) прекорачује ограничење брзине за 6-10 km/h (види
Слику бр. 6).
Процентуално највише прекршилаца ограничења брзине забележен је у
категорији путничких аутомобила, на Баточини, у понедељак (74,4%) и у среду
(73%), и на Мајдану, у понедељак (71,9%) и у среду (70,5%).
40%

34%

30% 25%
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Слика бр. 6 Расподела на основу величине прекорачења брзине

Поређењем броја прекршилаца ограничења брзине, на локацији Баточина и
Мајдан, утврђено је да путничка возила, на локацији Баточина у смеру кретања од
Београда, у 71% случајева прекорачују брзину у смеру кретања од Београда, док је
у смеру кретања ка Београду тај проценат већи и износи 77%.
Поред разлике која се односи на број прекршилаца између категорија возила,
приметне су и разлике у величини прекорачења између различитих категорија
возила. Код свих категорија, осим код мотоцикала, највећи број возила прекорачује
брзину до 5 km/h, као и од 6-10 km/h. На локацији Мајдан, 63,3% прекорачења код
тешких теретних возила и 48,5% код аутобуса је до 5 km/h. На другој страни, до 10
km/h изнад ограничења брзине креће се 59% путничких аутомобила, 21,4%
мотоцикала, 95,5% аутобуса, 71,2 лаких теретних возила и 87,1 тешких теретних
возила (види Табелу бр. 3).
Табела 3. Расподела возила на основу нивоа прекорачења у односу на категорију возила
Категорија
возила
До 5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
Преко 55
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Путнички
аутомобил
Баточ
Мајда
.%
н%
28,0%
25,9%
24,0%
33,1%
16,6%
16,3%
13,2%
10,3%
7,4%
3,9%
4,4%
5,1%
1,1%
2,1%
2,6%
2,0%
1,4%
0,4%
0,0%
0,4%
0,6%
0,2%
0,4%
0,1%

Мотоцикл
Баточ
.%

Мајда
н%

21,4%
21,4%
7,1%
0,0%
28,6%
14,3%
7,1%

21,4%
21,4%
7,1%
28,6%
14,3%
7,1%

Аутобус
Баточ
.%
33,6%
32,7%
13,1%
7,5%
3,7%
2,8%
0,9%
1,9%
2,8%
0,0%
0,0%
0,9%

Мајда
н%
48,5%
47,0%
1,5%
3,0%

Лако теретно
возило
Баточ
Мајда
.%
н%
19,5%
31,6%
24,8%
39,6%
13,7%
13,8%
19,9%
7,2%
8,8%
2,7%
5,5%
3,5%
2,1%
0,8%
2,5%
0,8%
0,9%
0,0%
1,6%
0,7%

Тешко теретно
возило
Баточ
Мајда
.%
н%
37,0%
63,3%
23,8%
23,8%
14,1%
7,8%
11,0%
4,7%
6,3%
0,3%
2,4%
0,1%
1,0%
1,6%
2,1%
0,3%
0,3%
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На локацији Баточина, брзину до 5 km/h најчешће прекорачују аутобуси, у 33,6%
случајева, теретна возила у 37% случајева, као и путнички аутомобили у 28%с
случајева. Прекорачења брзине од 6-15 km/h код мотоцикала приметна су у 42,8%
случајева (види Табелу бр. 3).

5.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ

Управљање брзинама је од виталног значаја за систем управљања безбедности
саобраћаја, односно за брже превентивно деловање на подизање нивоа безбедности
саобраћаја, односно на избегавање настанка саобраћајних незгода.
Имајући у виду да је на националном нивоу препознат значај праћења и мерења
индикатора безбедности саобраћаја и у њима и индикатора који се односе на брзину
возила, потребно је истражити нове начине прикупљања података о брзинама
возила.
Подаци са АБС-а, данас се користе првенствено за бројање саобраћаја на
државној мрежи Републике Србије, при чему њихове могућност нису довољно
искоришћене. Наиме, подаци са АБС-а омогућавају велики број различитих анализа,
а и у основи, у којој су се аутори дотакли у овом раду (анализом два бројача
безбедности саобраћаја, једног АБС-а који се налази ван насеља на Ибарској
магистрали, и другог који се налази на аутопуту код Баточине), омогућавају
израчунавања свих индикатора безбедности саобраћаја, који се односе на брзину
која се прате на националном нивоу, 365 дана у години, 24 часа дневно.
Значај АБС-а за локалну самоуправу огледа се у могућности праћења брзина, а
у циљу предузимања мера за умиривање саобраћаја на прилазима насељу. Праћење
брзина, односно индикатора брзина на територији Републике Србије помоћу АБС-а
мора бити засновано на кооперацији и координацији више субјеката (МУП-а, ЈП
„Путева Србије“), а што би за резултат имало управљање брзинама и унапређење
безбедности саобраћаја на територији сваке локалне самоуправе.
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