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Резиме: За сагледавање свих утицаја на незгоду неопходно је системски анализирати
чињенице у вези са насталом саобраћајном незгодом, а посебно сагледати и остале
потенцијалне утицајне факторе, који се не морају јавити као основни узрочници настанка
незгоде, али је њихов утицај допринео настанку незгоде. У ову групу фактора у највећој мери
спадају утицаји пута на саобраћајне незгоде, јер у малом броју случајева су директни
узрочници настанка незгоде, али су у знатном броју незгода допринели или пак узроковали
појаву основног утицајног фактора. Имајући то у виду, као и перманентност утицаја фактора
пут на могућност настанка саобраћајних незгода и последица, неопходно је системски
сагледати и класификовати утицаје пута на незгоде. Најчешћи препознати утицаји пута на
настанак незгода су у вези са неправилном геометријом пута, попречним и подужним
нагибима, променама радијуса кривина, прегледношћу пута, стањем коловоза и сл., док су на
тежину последица постојање пасивно небезбедних елемената поред пута, геометрија
површина поред пута и стање коловоза.
Кључне речи: Независне оцене, незгода, фактори, последице, трошкови
Abstract: In order to examine all the impacts of the accident, it is necessary to systematically
analyze all the facts related to the occurrence of a traffic accident, and especially to consider other
potential impact factors, which do not have to appear as the main causes of the accident, but their
influence contributed to the occurrence of the accident. In this group of factors, the impacts of road
traffic accidents are mostly affected, as in a small number of cases there are direct causes of
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accidents, but in a significant number of accidents they have contributed or caused the appearance
of a basic impact factor. Bearing this in mind, as well as the permanence of the influence of the
factor road to the possibility of occurrence of traffic accidents and consequences, it is necessary to
systematically examine and classify the impacts of the road to accidents. The most frequent
identification of the impact of the road on the occurrence of accidents is related to the irregular
geometry of the road, the transverse and longitudinal slopes, the changes in the radius of the curves,
the transparency of the road, the condition of the carriageway, etc., while the weight is due to the
existence of passively unsafe elements along the road, and condition.
Keywords: Independent estimates, accidents, factors, consequences, costs

1.

УВОД

Превентивно деловање у безбедности саобраћаја првенствено захтева
квалитетно и детаљно анализирање и разумевање узрока и околности које доводе до
саобраћајних незгода и њихових последица. Разумевање саобраћајних незгода
представља изузетно сложен процес, јер оне настају изненада и на било ком месту
на путној мрежи, а с друге стране на њихов настанак може имати утицаја изузетно
велики број различитих фактора, који могу деловати појединачно а и међусобно
условљено, што све додатно чини сложеним адекватно утврђивање конкретних
фактора који су довели до незгоде. Имајући у виду да саобраћајне незгоде
представљају један од водећих узрока страдања (годишње смртно страда преко 1.25
милиона лица, (WHO, 2016)) и настанка материјалних губитака у Свету (у
неразвијеним и средње развијеним земљама око 5% бруто националног прихода
(БДП), а у развијеним до 2% БДП-а), само квалитетним и детаљним сагледавањем
утицајних фактора могуће је смањити ове губитке. Имајући у виду да је у Европи,
према неким проценама, број смртно страдалих око 40,000, а у Србији, у последњих
неколико година, између 600 и 700 годишње (Пешић et al, 2014), долази се до
закључка да би правилним препознавањем и отклањањем утицајних фактора могле
направити значајне уштеде и на локалном и на глобалном нивоу. Имајући то у виду
неопходно је поставити као изузетно важан и приоритетан задатак сваке локалне
самоуправе увођење системског утврђивања и дефинисање утицајних фактора
настанка саобраћајних незгода, а у циљу смањивања губитака које индукује
саобраћај.
Сходно томе на Европском нивоу су већ у оквиру елемената стратегије Европске
комисије Безбедности саобраћаја постављени циљеви смањење броја смртних
случајева за 50% до 2020. године. Као један од приоритетних алата су препознате
дубинске анализе саобраћајних незгода и независне оцене појединачних утицаја
фактора. За праћење наведених циљева Европске уније неопходно је и на нивоу
сваке државе, а самим тим и на нивоу сваке локалне самоуправе спроводити
системско праћење и дубинске анализе насталих саобраћајних незгода, како би се
што поузданије препознали конкретни утицајни фактори који доводе до настанка
незгода и њихових последица. Прикупљањем адекватних података и формирањем
детаљне и квалитетне база података дубинских анализа саобраћајних незгода се
омогућава правилно сагледавање и дефинисање утицајних фактора, а на основу
којих се даље могу дефинисати превентивне активности појединих од субјеката
задужених за безбедност саобраћаја.
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Посебно важним се испоставило правилно препознавање утицаја сваког од
појединих основних фактора, човек, возило, пут и окружење, јер се у мање
развијеним или не развијеним земљама дефинисање утицаја сводило на грешке
возача. Како је понашање учесника у саобраћају, као и понашање иначе људи на
неком подручју у зависности од окружења, то се деловањем на окружење и
подизањем стандарда безбедности саобраћаја посредно делује и на учеснике у
саобраћају, па и возаче. Оно што је препознато као један од најефикаснијих модела
успешног превентивног деловања, јесте посебно анализирање утицаја фактора пут
и препознавање његовог доприноса саобраћајним незгодама. Имајући то у виду, као
посебан део дубинских анализа саобраћајних незгода се издвојила независна оцена
утицаја пута на настанак и последице саобраћајних незгода. Ова поткатегорија
дубинских анализа има за циљ посебно анализирање пута на месту незгоде и
његовог утицаја на правилно сагледавање саобраћајне ситуације од стране учесника
незгоде, као и његов допринос незгоди. Поједини стручњаци су анализирали и
пратили само поједине карактеристике пута и њихов утицаја на саобраћајне незгоде,
као што су Aidoo et al.(2013), анализирали утицај пута и путне околине на настанак
незгоде, Gitelman et al. (2012), карактеристике локације саобраћајних незгода на тежину
последица, Yanyong et al. (2015), утицај хоризонталне сигнализације на настанак
незгода и сл.).
У републици Србији се интензивно развија методологија вршења дубинских
анализа саобраћајних незгода. Међу првима у републици Србији су Pesic et al. (2014)
дали преглед најбоље Светске праксе у вршењу дубинских анализа саобраћајних
незгода. Затим су Markovic et al. (2015а) посебно указали на значај вршења
дубинских анализа за правилно утврђивање и дефинисање утицаја пута на настанак
и последице саобраћајних незгода. Марковић и други (2015b) су систематизовали
методологије дубинских анализа и дали осврт на могућност њихове примене. Такође
су Markovic et al. (2015c) приказали могућност коришћења резултата експертиза
саобраћајних незгода, као начинa прикупљања утицајних фактора на настанак
саобраћајних незгода и последица. Исти аутори су дефинисали и доминантне утицајне
факторе настанка саобраћајних незгода на територији града Београда (Markovic et al.
2018). Ови аутори су у свом даљем раду наставили посебно да се баве препознавањем
утицаја пута на настанак саобраћајних незгода и у наставку детаљније анализирали
фактор пут.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

Аутори овог рада од 2016. године перманентно прате и дубински анализирају
саобраћајне незгоде, на територији Републике Србије. Сходно до сада добијеним
резултатима су препознали и дефинисали две врсте потенцијалних утицаја фактора
пут на саобраћајне незгоде. Такође, аутори анализирају и саобраћајне незгоде са
територије Републике Србије у вишедеценијском периоду, са аспекта саобраћајно
техничких вештачења, па су приликом вршења дубинских анализа систематизовали
препознате утицаје фактора пут и такође дефинисали две групе утицаја пута на
саобраћајне незгоде. Фактор пут може имати утицаја на настанак саобраћајне
незгоде и на настанак њених последица.
За овај рад су коришћене саобраћајне незгоде у којима је препознат одређени
утицај пута на настанак или последице саобраћајних незгода, док су остале незгоде,
159

Ненад Марковић, Миљан Лазаревић, Младен Видаковић
ДЕФИНИСАЊЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА УТИЦАЈА ПУТА НА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
ПРИМЕНОМ НЕЗАВИСНИХ ОЦЕНА

где није било утицаја пута избачене из анализа. У готово свим анализираним
незгодама препознат је утицај пута на последице саобраћајних незгода, док је у 60%
незгода утврђен утицај пута на настанак незгода. Међу утицајима пута на настанак
саобраћајне незгоде најчешће је препознат проблем у вези са вођењем токова
рањивих учесника и моторног саобраћаја у зонама конфликата (25% незгода), затим
проблем геометрије саобраћајница (20%), стања коловоза (15%), недостатка
саобраћајне сигнализације (15%), геометрије трасе-вођења трасе (15%),
одводњавања коловоза (7%) и остало (3%). Када је реч о утицају пута на последице
саобраћајне незгоде тада је најзаступљенији постојање не заштићених чврстих,
пасивно небезбедних објеката у близини коловоза (75%), небезбедне заштитне
ограде (15%), стање коловоза (5%) и опреме пута и околина пута (5%).
3.
3.1.

ПРОПУСТИ ПУТА УЗРОЧНО ВЕЗАНИ ЗА НЕЗГОДУ
Вођење токова рањивих учесника у саобраћају

Основни утицај пута на настанак саобраћајних незгода је недовољно
посвећивање пажње вођењу токова рањивих учесника у саобраћају, посебно дуж
саобраћајница са већим протоцима возила. Код вођења саобраћаја рањивих
учесника у саобраћају могу се разматрати две групе уочених недостатака и то у вези
а кретање пешака дуж коловоза и преласцима пешака преко коловоза. Не вођењем
рачуна о неспорном присуству пешака и њиховој потреби за задовољењем основних
животних потреба, а које се морају реализовати кретањем дуж коловоза, рањиви
учесници у саобраћају су принуђени на кретање површином коловоза што често,
поготово у условима смањене видљивости, има за последицу настанак незгоде.

Слика 1. Вођење токова пешака

Када је реч о другом уоченом недостатку пута, а у вези са токовима рањивих
учесника у саобраћају, су проблеми преласка пешака преко саобраћајница. Наиме,
најчешће нема системског вођења токова пешака, па самим тим ни системског
вођења токова пешака преко коловоза, а што за последицу има предузимања
преласка пешака преко коловоза на различитим местима, а што повећава
вероватноћу настанка саобраћајних незгода. Постојање насеља са обе стране
коловоза или пак појединачних објеката атракције само по себи индукује кретање
пешака преко коловоза, а што би морало бити регулисано и уређено на адекватан
начин, како би пешацима био омогућен безбедан прелазак преко коловоза а осталим
учесницима благовремена најава на могућу појаву пешака на коловозу.
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3.2.

Геометрија саобраћајница

Лоша геометрија саобраћајнице, на коју учесници у саобраћају нису на време
упозорени, а посебно у кривинама често представља изненађујући ефекат за возаче,
а што у комбинацији са понашањем возача има за последицу губитак управљивости
и настанак саобраћајне незгоде. Најчешћи недостатак геометрије саобраћајнице је
недовољан попречни нагиб коловоза или пак супротан нагиб коловоза од правилног,
који за последицу има не могућност безбедног проласка возила при одређеним
брзинама одређеном деоницом пута (најчешће хоризонталном кривином) што
изискује реаговање возача у циљу кориговања путање, а што за последицу често има
дестабилизацију возила, губитак управљивости или прелазак на супротну
саобраћајну траку и настанак незгоде.
Постојање два или више попречних нагиба на једној саобраћајној траци, такође
може довести до дестабилизације возила, а чест је случај код коловоза чија
постељица није правилно изведена па долази до потањања ивица коловоза. Чест је
случај да се при реконструкцији или санацији пута само делимично изведу радови
на делу саобраћајне траке, па се појављује случај постојања два или више попречна
нагиба. Посебно је опасна ситуација када су овако изведени нагиби супротно
смерни и тада може доћи до дестабилизације возила и губитка управљивости. Ово
је посебно опасно уколико осе деоница пута налази у хоризонталној или пак
комбинацији хоризонталне и вертикалне кривине.

Слика 2. Супротно смерни нагиб на саобраћајној траци

Још један од уочених недостатака геометрије пута је и не постојање адекватног
проширивања саобраћајних трака у зони хоризонталних кривина, што за последицу
има прелазак теретних возила и аутобуса на супротну саобраћајну траку, односно
прелазак и осталих возила која се крећу брзинама блиским граничним. Такође, не
постојање проширивања коловоза у хоризонталним кривинама има за последицу да
возила при изласку из кривине, често због убрзавања врше прелазак на супротну
саобраћајну траку, а што често има за последицу судар са возилима која се крећу из
супротног смера.
Не постојање попречног нагиба нити подужног нагиба на делу пута, при
условима смањеног приањања има за последицу задржавање воде на површини
коловоза, а која има утицаја на смањено приањање, па чак и појаву ''aquaplaning-a''
који за последицу има губитак управљивости и настанак незгоде. Уочен је чест
случај постојања деоница пута на коме нема нагиба па се на том делу пута појављују
значајно другачији услови вожње, који за последицу имају изненађивање возача
кретањем возила, а што за последицу има предузимање неке од радњи возача, које
додатно доприносе дестабилизацији возила и настанку незгоде.
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3.3.

Стање коловоза

Стање коловоза као узрочни фактор се појављује у више облика, најчешћи је
појава ударних рупа, које дестабилизују возило, или пак нанесу оштећење возилу,
што све има за последицу настанак саобраћајне незгоде. Осим ударних рупа честа
је појава површина коловоза које су под водом, због геометрије саобраћајнице и не
постојања адекватног система одводњавања, а које могу дестабилизовати возила
приликом проласка кроз воду. Такође, веће површине коловоза под водом, често
имају за последицу изненадно ступање пешака на коловоз, а који се претходно
кретао дуж ивице коловоза, што све доводи на настанка саобраћајних незгода.
Појава леда и других нечистоћа на коловозу такође може створити за возаче
изненадну ситуацију, а која има утицаја на стабилност возила, па често возачи
реагују кориговањем путање, што додатно дестабилизује возило и има за последицу
настанак незгоде.
Посебно се издваја као небезбедна ситуација постојања више претходних
поправки коловоза, које су различитих висина, ширина, материјала, а што све има
за последицу стварање изненадне ситуације за возаче, које су праћне непријатним
звуковима, на које возачи различито реагују и често предузимају одређено
кориговање путање возила а што све има утицаја на могућност дестабилизације и
настанак незгоде.

Слика 3. Оштећења коловоза и претходне поправке

3.4.

Недостатак саобраћајне сигнализације

Један од најчешће присутних проблема на путевима Републике Србије је
недоследна и непотпуна саобраћајна сигнализација, али која у посматраном узорку
није била заступљена у мери у којој су уочени недостаци на анализираним
локацијама. Наиме, недостаци саобраћајне сигнализације нису у адекватној мери
заступљени јер се при анализама сматрало да су то дати услови саобраћаја, па нису
посебно истицани. Као најдоминантнији недостатак саобраћајне сигнализације на
настанак саобраћајне незгоде, јер не постојање саобраћајних знакова приоритета на
раскрсницама, а на којима је претходно неком од праваца да приоритет. Постојање
оваквих раскрсница само по себи ствара потенцијалну конфликтну ситуацију, јер је
по различитим основама дат приоритет правцима који су конфликтни, а што често
за последицу има настанак саобраћајних незгода, а за које су ученици у саобраћају
доведени у заблуду и нису одговорни.
Поред недостатка саобраћајне сигнализације на укрштањима, којима се
регулише првенство пролаза, чест је изостанак понављања знакова изричитих
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наредби након укрштања. Ово често доводи у ситуацију возаче да се крећу брзином
која је дозвољена на неком делу пута, а с друге стране није безбедна, са аспекта
геометрије саобраћајнице или пак саобраћајних услова. Наиме, чест је случај да је
ограничење брзине у кривини до 80 km/h, при чему би безбедна брзина за пролазак
кроз кривину била знатно мања, а што доводи до дестабилизације возила и настанка
незгоде. Такође уочен је чест случај да ограничење брзине није у складу са
прописаним геометријским карактеристикама пута (ширином коловоза, радијусима
и сл.) па за последицу има небезбедна мимоилажења и евентуалне незгоде при
мимоилажењу или пак при проласку поред пешака или бициклиста.
Осим ограничења брзине, чест је случај да нема саобраћајних знакова којима се
најављује наилазак на укрштања, па учесници у саобраћају, поготово када су
дозвољене веће брзине, бивају изненађени појавом возила, што може довести до
саобраћајних незгода. Непостојање усмеравајућих табли и друге опреме за
означавање промена трасе пута такође може утицати на настанак саобраћајних
незгода. Такође, не постојање смероказа и ивичних линија, као и ознака са слабом
ретрорефлексијом, може за последицу имати не могућност адекватном вођења
саобраћаја у условима смањене видљивости, што такође може довести до незгоде.
3.5.

Геометрија трасе – вођење трасе

Један од изузетно честих случајева на мрежи путева у Републици Србији је и
небезбедно вођење трасе пута, где је чест случај да су на траси испуњени минимални
технички услови пројектовања, али који код возача стварају осећај небезбедног
проласка деоницом пута. Ово понекад има за последицу реаговање возача и
евентуално дестабилизацију возила при вожњи граничним брзинама. Код
геометрије трасе се као посебно небезбедна издвојила кривина састављена од више
узастопних радијуса истосмерних (''корпаста кривина''), која код возача ствара
утисак при уласку у кривину да могу безбедно проћи целом дужином кривине датом
брзином и при конкретној закривљености точка управљача, а што није случај
преласком на наредни радијус. Прелазак на наредни радијус захтева од возача
корекцију брзине и путање, а што при граничним брзинама, има за последицу
дестабилизацију возила и настанак незгоде. Дакле, појавом мањег радијуса унутар
више узастопних кривина, а након претходно већег радијуса, код возача ствара
опасну ситуацију на коју реагују интензивно, што најчешће доводи до саобраћајних
незгода.

Слика 4. ''корпаста кривина''

Осим више узастопних кривина чест је случај и комбинација хоризонталне и
вертикалне кривине, при чему се превој вертикалне кривине налазу у непосредној
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близини најоштријег сегмента хоризонталне кривине. Ово због извођења нагиба
коловоза у пракси за последицу има дефлексију коловоза а која се изводи без нагиба
што при појави влаге директно за последицу има дестабилизацију возила и настанак
незгоде. Комбинација хоризонталне и вертикалне кривине често има утицаја и на
ограничену прегледност а што може утицати на настанак саобраћајних незгода.

Слика 5. Дефлексија без нагиба пута

Посебно небезбедном се показала комбинација наведених кривина код путева у
засеку или усеку, где је прегледност додатно ограничена постојањем прибрежне
стране пута и евентуално објеката на њој. Ова ситуација уз изостанак адекватне
саобраћајне сигнализације доводи возаче у заблуду од даљем пружању пута па је
честа грешка, прелазак на супротну саобраћајну траку или губитак управљивости и
силазак са коловоза.

Слика 6. Комбинација хоризонталне и вертикалне кривине у засеку

Неадекватне дужине прелазних кривина, као и неадекватни радијуси узастопних
кривина су такође препознати као проблем у вези са безбедним кретањем возила,
посебно када нема посебног ограничења брзине, већ важи опште ограничење
брзине, а које није у складу са тако изведеним елементима пута. Нагли прелази из
правца у кривине малих радијуса су такође чест случај потенцијално опасних
ситуација у саобраћају, где возачи нису раније упозорени на наилазак на оштру
кривину, а што захтева интензивно реаговање возача како би прилагодио начин
кретања новоствореним условима саобраћаја.
3.6.

Одводњавање коловоза и остало

Још један од проблема чији је утицај препознат на настанак саобраћајних незгода
је и неадекватно одводњавање коловоза, које за последицу има задржавање воде на
коловозу у већој или мањој мери. У зависности од количине воде на коловозу, може
имати утицаја на смањење приањања коловоза и евентуалну дестабилизацију или
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пак може због веће количине воде директно дестабилизовати возило. Већ и појава
смањеног приањања код возача изискује реаговање на точак управљача, а што
свакако за последицу може имати губитак управљивости и настанак саобраћајне
незгоде.
Неадекватно одводњавање може имати утицаја и на промену путање кретања
рањивих учесника у саобраћају због не могућности преласка преко воде, а што може
за последицу имати изненадну промену правца кретања пешака и настанак
саобраћајне незгоде. Ово је посебно опасно у условима слабе видљивости, а у тим
условима се најчешће и налази вода на коловозу, а што све заједно доводи до
стварања потенцијално опасних ситуација у саобраћају.
Постојање воде на коловозу такође има утицаја и на брже пропадање коловоза и
настанак ударних рупа, потањање коловоза и сл. а што све ствара небезбедне
ситуације у саобраћају које могу довести до саобраћајних незгода.
4.

ПРОПУСТИ ПУТА КОЈИ ИМАЈУ УТИЦАЈА НА ПОСЛЕДИЦЕ
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

Најчешћи утицај пута на последице саобраћајне незгоде је постојање чврстих
препека у непосредној близини коловоза, а које нису прописно заштићене, како не
би имале утицаја на повећање последица незгоде при удару у те препреке. Најчешћи
случај је постојање приступа путу преко канала, који су изведени од чврстог
материјала или пак су зацевљени без адекватног закошења ивица око улазне цеви.
Овакви приступи представљају пасивно небезбедне препреке у непосредној
близини коловоза и као такве у знатној мери имају утицаја на повећање последица
саобраћајних незгода.
Постојање дрвореда или појединачних стабала дрвећа, стубова и сличних
објеката у непосредној близини коловоза, који нису заштићени оградом, такође има
утицаја на увећање последица саобраћајних незгода, јер има утицаја на тренутно
заустављање возила или пак већу тренутку промену брзине при удару у те објекте,
а што све има утицаја на повећање последица незгоде.

Слика 7. Пасивно небезбедна околина пута

Посебно небезбедне елементе пута који имају утицаја на последице незгоде
представљају заштитне ограде које нису постављене у складу са стандардима
безбедности саобраћаја, посебно у складу са ЕН 1317, и имају почетно завршне
елементе који нису пасивно безбедни и утичу на повећање последица незгода.
Такође, додатни проблем код заштитних ограда представљају и појаве отвора у
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оградама који нису адекватно изведени, па представљају опасне препреке. Косине
канала и засека такође могу имати утицаја на тежину последица, јер нису изведене
на пасивно безбедан начин и тренутно заустављају возила, на који начин директно
имају утицаја на увећање последица саобраћајне незгоде.
5.

ЗАКЉУЧАК

Дубинска анализа саобраћајних незгода је указала на најчешће утицаје фактора
пут на територији Републике Србије, а који су имали утицаја на саобраћајне незгоде
које су обухваћене спроведеним анализама. Као што је већ представљено значајан
број карактеристика трасе има утицаја на стварање опасних ситуација у саобраћају,
а што у значајном броју случајева за последицу има настанак саобраћајних незгода
за погинулим лицима и великом материјалном штетом. Имајући у виду значај
препознатих утицајних фактора за превентивно деловање у безбедности саобраћаја,
неопходно би било, системски проширити дубинске анализе саобраћајних незгода
на што већи узорак незгода, како би се омогућило препознавање већег броја утицаја
пута, на који начин би се омогућило превентивно деловање на отклањању тих
недостатака пута. На овај начин би се смањио утицај пута на саобраћајне незгоде, а
самим тим и утицај на понашање возача, а што све заједно би резултoвало мањим
бројем незгода и трошкова у саобраћају.
6.
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