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Резиме: Путеви представљају значајне ресурсе и најважније јавне инвестиције једне земље.
Путна мрежа представља основу за добро функционисање свих аспеката једне државе, а
двотрачни путеви за двосмерни саобраћај се издвајају као један од најзначајнијих
функционалних делова путне мреже. Значај ових путева се огледа у високом процентуалном
учешћу у укупној путној мрежи и величини транспортног рада који се на њима реализује. Са
функционалног аспекта код двотрачних путева често је немогуће обезбедити захтевани ниво
услуге путева тј. неометано и безбедно кретање возила у главном саобраћајном току, уз
реализовање жељених брзина. Достизање захтеване ефикасности и очување безбедности
иницира примену неконвенционалних решења у пројектовању двотрачних путева. Искуства
европских земаља указују да примена профила двотрачног пута „2+1“ може бити адекватно
решење, јер се рационалним улагањем повећава могућност претицања, капацитет путева,
ниво услуге и ниво безбедности у саобраћајном току. Овај профил чине две саобраћајне траке,
по једна за сваки од смерова вожње и једна трака за претицање која се наизменично користи.
Циљ овог рада се огледа у сагледавању најбољих пракси европских земаља у примени
претходно поменутог профила и у указивању на могућности унапређења мреже двотрачних
путева у нашој земљи.
Кључне речи: ефикасност саобраћаја, безбедност саобраћаја, „2+1“, траке за претицање
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Abstract: Roads are valuable resources and the most important public investment of a country. Road
network is the basis for the good functioning of all aspects of a country, and two-lane national roads
are one of the most important functional part of the road network. The significance of these roads is
reflected in high participation percentage in the total road network and the size of the transport work
that is actualized on them. According to general understanding of the functional system of roads it
is often impossible to provide a high level of service (safe and undisturbed movement of vehicles
on the roads) with realization of optimal speed. Reaching wanted efficiency and maintaining safety,
needs application of unconventional solutions in the design of two-lane roads. The experience of
European countries indicates that the application of the two-lane profile "2 + 1" can be an adequate
solution, because rational investment increases the possibility of overtaking, road capacity, level of
service and level of safety in the traffic flow. This profile consists of two traffic lanes, one for each
of the driving directions and one lane for overtaking, used interchangeably. The aim of this paper is
to look at the best practices of European countries in the application of the aforementioned profile
and in pointing out the possibility of improving the network of two-lane roads in our country.
Keywords: traffic efficiency, traffic safety, "2 + 1", overtaking lanes

1.

УВОД

Путеви представљају значајне ресурсе и најважније јавне инвестиције једне
земље, док путна мрежа представља основу за добро функционисање свих аспеката
једне државе. Као један од најзначајнијих функционалних делова ванградске путне
мреже издваја се мрежа двотрачних путева за двосмерни саобраћај. Значај ових
путева се огледа у високом процентуалном учешћу у укупној путној мрежи и
величини транспортног рада који се на њима реализује. Другим речима, двотрачни
путеви чине 88,66% примарне путне мреже Републике Србије. Са друге стране, у
2015. години 27,5% саобраћајних незгода са смртним исходом се догодило управо
на ванградским путевима (OECD, 2017). Подаци из 2016. године добијени од стране
Агенције за безбедност саобраћаја приказују да најчешће одабрани тип из групе
типова саобраћајне незгоде са два возила – без скретања, код саобраћајних незгода
са погинулим лицима, јесте чеони судар (58).
На ванградским путевима, чеони судар спада у веома чест и најтежи тип
саобраћајне незгоде. Овај тип саобраћајних незгода је карактеристичан за двотрачне
путеве, јер у процесу маневра претицања, возач који је започео маневар прелази у
супротну траку, намењену за кретање возила из супротног смера, и додатно се
излаже ризику од саобраћајне незгоде. Поред тога, на овим путевима је такође чест
случај излетања возила са пута. OECD-ов извештај из 1999. године указује на
доминантно учешће чеоних судара возила као и излетања са пута у укупном броју
саобраћајних незгода у многим земљама. (OECD / RTR, 1999) Ова два најчешћа типа
незгода узроковала су 61% настрадалих у Француској, 67% у Швајцарској, 54% у
Мађарској, 51% у Данској и 64% на профилу полу-аутопута у Финској. У 2006.
години у Немачкој, 71% настрадалих у саобраћајним незгодама на руралним
путевима последица је ова два типа незгода. (Ripcord - iSEREST, 2008).
Са функционалног аспекта код двотрачних путева често је немогуће обезбедити
висок ниво услуге путева тј. неометано и безбедно кретање возила у главном
саобраћајном току, уз реализовање жељених брзина. Достизање захтеване
ефикасности и очување безбедности иницира примену неконвенционалних решења
у пројектовању двотрачних путева. Искуства европских земаља указују да примена
додатних трака за претицање може бити адекватно решење, јер се рационалним
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улагањем повећава могућност претицања, капацитет путева, ниво услуге и ниво
безбедности у саобраћајном току. Поред тога, посебан акценат се ставља на примену
двотрачног пута са профилом „2+1“. Овај профил карактерише континуитет
додатне траке за претицање која се наизменично користи, као што је приказано на
слици 1.

Профил двотрачног пута „2+1“ (Derr, B. R., 2003)

Циљ овог рада се огледа у сагледавању најбољих пракси европских земаља у
примени претходно поменутог профила и у указивању на могућности унапређења
мреже двотрачних путева у нашој земљи.

2.

ДОДАТНЕ ТРАКЕ ЗА ПРЕТИЦАЊЕ

Траке за претицање представљају проширење попречног профила пута за једну
или две траке (за један или оба смера вожње) како би се унапредила могућност за
претицање. Оно што је суштинско јесте да трака за претицање функционише на исти
начин као и додатна трака на успону за спора возила. Кључна је разлика у положају
трака у ситуационом плану. Додатна трака на успону представља траку намењену
теретним возилима која због лоших возно-динамичких карактеристика не могу да
задрже адекватну брзину кретања. Тешка теретна возила се престројавају у додатну
траку, омогућавајући осталим категоријама возила у току да их безбедно претекну.
За разлику од додатних трака на успонима, трака за претицање може бити изведена
на локацијама ван специфичног успона са циљем побољшања услова за претицање.
Сукцесивним отварањем и затварањем ових трака омогућава се равноправан
третман и задовољење захтева за оба смера вожње.
На основу претходних студија утврђено је да траке за претицање могу повећати
ниво услуге и безбедност двотрачних путева (Emoto & May 1988; Staba et al. 1991;
Taylor & Jain, 1991). Одсеци на којима је изведена трака за претицање у оквиру којих
постоје раскрснице, представљају велики проблем за безбедност саобраћаја, стога
је много повољније извести траку за претицање на деоници пута између два чвора
како би се токови прерасподелили на деоници. Отварање и затварање трака за
претицање најчешће имају негативан утицај на безбедност саобраћаја, а дужина
прелазних зона зависи од постављеног ограничења брзине на деоници.
Према приручнику HCM2010 (Highway Capacity Manual), траке за претицање као
мере побољшања услова у саобраћају изводе се искључиво на равничарском и
брдовитом терену. На специфичним успонима (успони са уздужним нагибом већим
од 3%, односно дужином од 900 m), разматра се увођење додатне траке на успону,
односно паду. Посматрано преко основих параметара којима се дефинише ниво
услуге, ови елементи заправо повећавају просечну брзину тока, односно смањују
проценат временских застоја, смањујћи укупно време путовања возила на деоници.
На слици 2 дат је приказ показатеља, проценат времена путовања у колони, на
двотрачном путу са и без додатне траке траке за претицање.
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Ефекат додатне траке за претицање (Harwood & Hoban, 1987)

Са дијаграма се може уочити да ефекат од извођења траке за претицање има
утицај на смањење процента временских застоја за око 20% у дужини пута на коме
се налази трака за претицање. Тамо где се трака за претицање завршава, вредност
временских застоја се у зависности од повећања дужине, повећава до почетне
вредности, шематски је ово растојање око 4 миље (6,5 километара).
Повременим отварањем траке за претицање на равничарском или брдовитом
терену омогућава се корисницима путничких аутомобила да изврше безбедно
маневар претицања споријих возила у току и на тај начин да смање своје време
путовања. Циљ је хомогенизација услова у саобраћајном току, односно повећање
нивоа услуге путничких аутомобила. Након отварања траке за претицање, проценат
возила који се кретао у колони, напушта колонску вожњу и наставља даље своје
кретање без утицаја споријих возила, док спорија возила настављају кретање својом
динамиком. Из овога се закључује да се ефекат од траке за претицање манифестује
на побољшање услова у саобраћајном току и до неколико километара након
затварања траке за претицање.

3.

ИСКУСТВА ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА У ПРИМЕНИ ДВОТРАЧНОГ
ПУТА „2+1“

Предности примене додатних трака за претицање утицале су на промену
концепта пројектовања двотрачних путева. Наиме у последњих тридесет година на
мрежама путева широм Европе појављују се двотрачни путеви са профилом „2+1“.
Другим речима, у циљу ефикаснијег и безбеднијег функционисања саобраћајног
тока, концепт додатних трака се примењује дуж целог путног правца, где се уз
сукцесивно отварање траке за претицање, бржим возилима у току омогућава да
реализују маневар претицања споријих возила. Сукцесивним отварањем и
затварањем ових трака омогућава се равноправан третман и задовољење захтева за
оба смера вожње. На овај начин у попречном профилу се увек налазе три
саобраћајне траке од којих је средишња трака наизменично резервисана за сваки
смер вожње. (слика 3) У даљем делу рада ће бити приказан преглед искустава
европских земаља у примени овог профила пута.
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Примери двотрачног пута „2+1“ у Европи

Дизајн пута „2+1“ је имплементиран у многим европским земљама. Финска,
Немачка и Шведска су заједно изградили више од 1.000 километара „2+1“ путева.
Овакав профил путева се може видети и на мрежи путева у Француској, Италији,
Шпанији и Великој Британији. У Ирској је, такође, у току програм изградње нових
„2+1“ путева на скоро 30 процената државних примарних путева. (McGregor et al,
2009). У наредним поглављима биће приказана искуства европских земаља као и
упоредна анализа услова примене, начина примене као и остварених бенефита са
аспекта безбедности саобраћаја.
3.1.

Шведска

Од раних 50-их, па све до 90-их година мрежа магистралинх путева у Шведској
се брзо развијала и у основи је била базирана на четири типа путева. Између ових
функционалних категорија путева, постојала је значајна разлика у капацитету,
безбедности, трошковима изградње и одржавања, просторног захвата и утицаја на
животну средину. Најчешће коришћени путеви у том периоду су били двотрачни
путеви ширине 13 метара, које су чиниле две саобраћајне траке ширине 3,75 метара
и две зауставне траке ширине 2,75 метара.
Алтернативнe варијанте овом путном профилу представљене су 90-их година
прошлог века са циљем повећања безбедности саобраћаја. Тада су деонице путева
биле организоване делом као пут са две возне траке ширине 5,5 m и две зауставне
траке, ширине 1,0 m или као „2+1“ профил са променом усмерења средишње траке
на сваких 1,0 - 2,5 km. (слика 4) Раздвајање смерова било је извођено путем
хоризонталне сигнализације употребом бојила и маркера.

Oрганизација попречног профила пута ширине 13 m (Bergh & Carlsson, 2005)

Када је реч о безбедности саобраћаја, иако је процењено да је концепт путева
ширине 13 метара безбеднији од класичних двотрачних путева ширине 9 метара,
испоставило се да широке траке нису довољно адакветне са аспекта безбедности
саобраћаја. Према анализама безбедности, скоро 100 људи погине, а око 400 људи
доживи тешке телесне повреде сваке године на путевима ширине 13 метара. То чини
25% свих саобраћајних незгода са смртним исходом и 20% свих незгода са тешким
телесним повредама. Главни проблем, који фигурише у 50% незгода на свим
двотрачним путевима представља излетање возила са коловоза и чеони судари. Из
тог разлога је шведска путна организација почела програм који је имао за циљ
побољшање нивоа безбедности саобраћаја на путевима. (Carlsson, A., 2009) У
оквиру овог програма, главна мера која је промовисана била је употреба заштитних
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ограда које су изведене уз помоћ челичних ужади са циљем физичког раздвајања
смерова на постојећим „2+1“ путевима. Притом је извршена анализа безбедности,
где је праћено стање броја саобраћајних незгода са материјалном штетом, са
повређеним и погинулим лицима. Резултати те анализе су приказали следеће:
 укупан број настрадалих у саобраћајним незгодама на „2+1“ путевима је
износио 54, када су из разматрања искључене незгоде на раскрсницама онда је
број настрадалих лица у незгодама на одсецима износио 43;
 у случају да није спроведена реконструкција путева, односно да су путеви
остали у комфорном двотрачном профилу, број настрадалих би износио 288,
што резултира редукцију броја незгода од 81%. У зонама ван раскрсница број
настрадалих би износио 208 што резултира редукцију броја незгода од 79%;
 за „2+1“ путеве са разделним појасом изведеним путем хоризонталне
сигнализације (бојеним острвом) у поређењу са конфорним двотрачним
путевима уочено је смањење броја настрадалих у опсегу од 30 до 40%.
(Carlsson, A., 2009)
3.2.

Немачка

Када је реч о искуствима у Немачкој, крајем 90-их година у тој земљи су била
примењена два типа широких двотрачних путева: двотрачни путеви са широким
асфалтираним банкинама које су служиле за возила хитне службе и за случај
принудног заустављања услед квара возила и двотрачни путеви са широким тракама
намењеним да омогуће спорим возилима да се крећу уз крајњу десну ивицу, а да
притом бржа возила могу да их обилазе.
Ови типови путева су имали незадовољавајуће перформансе са аспекта
безбедности. Како би унапредили безбедност корисника на овим широким
двотрачним путевима минималним новчаним улагањем, велики број ових путева је
трансформисан у путеве профила „2+1“, као што је приказано на слици 5. Немачка
је том приликом, у периоду од десетак година на ванградској путној мрежи
имплементирала преко 360 km путева у профилу „2+1“. (Derr, B. R., 2003)

Путни профил „2+1“ у Немачкој (Vetters, A., 2012)

Око једне трећине ових путева је изграђено кроз реконструкцију већ постојећих
двотрачних путева. Широке траке или банкине су сужаване како би се обезбедио
простор за трећу саобраћајну траку. Остале две трећине су новоизграђене
саобраћајнице које се углавном користе као обилазнице око градова. Немачка не
фаворизује употребу кабловских баријера између супротних смерова, као што је то
случај код других земаља. Они наводе да баријере негативно утичу на безбедност
због осећаја „тунелске вожње“ код возача, а поред тога захтевају додатно
одржавање и стварају проблем приликом зимског одржавања.
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Када је реч о безбедности саобраћаја на путевима у Немачкој, праћене су
типичне вредности стопа саобраћајних незгода за различите типове путева.
Резултати тих анализа приказују следеће:
 ковенционалне двотрачне путеве и двотрачне путеве са широким саобраћајним
тракама карактерише нижи ниво безбедности у односу на двотрачне путеве
профила „2+1“. Разлог оваквих резултата огледа се првенствено јер је код овог
профила омогућен безбедан маневар претицања без обзира на саобраћај из
супротног смера;
 четворотрачне путеве без разделних острва, такође, карактерише знатно нижи
степен безбедности у односу на двотрачне путеве профила „2+1“.
3.3.

Финска

Са ограниченим средствима доступним за висококапиталне инвестиције као што
је проширење двотрачних путева у путеве са четири траке, финска путна
администрација се окренула нековенционалним решењима. Наиме, на локацијама
где је то било применљиво извршена је реконструкција уобичајених двотрачних
путева и двотрачних путева са широким банкинама. Овакве реконструкције се
сматрају релативно јефтином инвестицијом на путевима где саобраћајно
оптерећење још увек не оправдава изградњу вишетрачног пута или аутопута.
Први двотрачни пут профила „2+1“ у Финској је отворен 1991. године. Финска
је до 2003. године изградила укупно пет саобраћајница са оваквим профилом, с тим
што су неке саобраћајнице са порастом саобраћајног оптерећења проширене на
путеве са четири саобраћајне траке. Након 2003. године изграђене су још две
саобраћајнице профила „2+1“, обе у руралном подручју. Обе наведене
саобраћајнице изграђене су кроз реконструкцију постојећих двотрачних путева
ширине 13 метара. Са друге стране, у плану су и нове конструкције оваквих путева.
Тренутно на свим саобраћајницама постоји само хоризонтална сигнализација којом
се врши регулисање саобраћаја, док се за будуће саобраћајнице планира увођење
кабловских баријера за одвајање смерова кретања и планирани профил је приказан
на слици 6. (Derr, B. R., 2003)

Препоручена организација попречног профила у Финској (Derr, B. R., 2003)

Када говоримо о безбедности саобраћаја на путним профилима „2+1“ у Финској,
можемо рећи да не постоји усаглашеност између појединих саобраћајница. Другим
речима, на једном путном правцу безбедност је на прихватљивом нивоу, док је на
другој забележен велики број саобраћајних незгода, нарочито током зиме. Финска
путна администрација је проценила да је безбедност саобраћаја на путевима са
профилом „2+1“ без разделних баријера благо побољшана у односу на уобичаје
двотрачне путеве. Додатне треће траке позитивно утичу на побољшање протока
саобраћаја, односно ефикасности, али са аспекта безбедности није обезбеђено
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значајно побољшање. Финска планира увођење кабловских баријера у будуће
објекте са циљем повећања нивоа безбедности на путевима „2+1“. За разлику од
Немачке школе која је става да разделне баријере нису пожељне, финци сматрају да
би њиховом имплементацијом редуковали број чеоних судара за 80 процената.
3.4.

Ирска

Прва имплементација двотрачног пута са профилом „2+1“ у Ирској је
реализована 2002. године у склопу пилот пројекта. Основна сврха овог пројекта се
огледала у анализи безбедности и рационалности имплементације ових путева, с
намером да се у будућем периоду уместо већ постојећих конвенционалних
двотрачних путева примени профил „2+1“ као безбеднија алтернатива. Пилот
програм је обухватао имплементацију два класична система „2+1“ са укупном
дужином од 15 km, два система „2+1“, са бојеним разделним острвом, укупне
дужине 19 km и једног система „2+2“ у дужини од 9 km.
Годину дана након имплементације нових путних профила, извршена је анализа
безбедности на тим саобраћајницама. Резултати анализе показују да на посматраним
саобраћајницама није забележен ниједан чеони судар и да је смањен број незгода
проузрокован маневром претицања. Проценат незгода са настрадалим и тешко
повређеним лицима је смањен за 50% до 60%, незгоде проузроковане претицањем
40% до 70%, док је број незгода које су у вези са излетањем возила са коловоза
смањене од 12% до 67%. Питање прихватања овог решења од стране јавности у
Ирској шест месеци након отварања једне од деоница у профилу „2+1“ указују на
то да 73% анкетираних возача сматра да је „2+1“ профил пута бољи у односу на
конвенционални двотрачни пут. (Gazzini, E., 2008)

4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

На крају, на основу резултата анализа европских земаља, као основни разлог
примене профила пута „2+1“ наводи се побољшање нивоа ефикасности и
безбедности саобраћајног тока. Европска искуства наводе да је најчешће овај
профил имплементиран на двотрачним путевима са просечним годишњим дневним
саобраћајем од 6.000 до 30.000 возила на дан, где се сматрало да је примена
класичног вишетрачног пута неоправдана или превише скупа инвестиција. Као
основни разлози примене путева „2+1“ у Европи наводе се првенствено висок
степен загушења, низак ниво услуге и велики број саобраћајних незгода. Још један
врло важан закључак који се може извући из прегледа иностраних искустава јесте
да, и поред различитих ставова по питању баријера између смерова, резултати
указују да примена баријера утиче на смањење броја смртно страдалих лица
спречавајући директне чеоне сударе.
Додатно, резултати примене овог путног профила, са аспекта безбедности,
приказују следеће:
 у Шведској је након имплементације „2+1“ профила са кабловском баријером
између смерова забележена редукција саобраћајних незгода са погинулим и
повређеним лицима од 55%;
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у Немачкој је утврђено да је стопа саобраћајних незгода на путевима са
профилом „2+1“ за 36% нижа у односу на конвенционалне двотрачне путеве;
 Финска је такође проценила, да је у њиховом случају, стопа незгода на
путевима „2+1“ нижа у односу на конвенционалне двотрачне путеве у опсегу
од 22% - 46%.
Када је реч о путевима са профилом „2+1“ у нашој земљи не постоје
референтни подаци о стању безбедности саобраћаја. Међутим, постоје подаци који
недвосмислено указују на потребу унапређивања двотрачних путева како би се
повећао ниво безбедности. Наиме, у Студији оправданости изградње друге фазе
аутопута Е70/Е75 (обилазница Београда) деоница Добановци – Остружница, Тубић
и остали (2015) су спровели анализу безбедности саобраћаја евидентирајући
саобраћајне незгоде на комфорном двотрачном путу у периоду од 2009. до 2013.
године. Том приликом је укупно обрађено 268 саобраћајних незгода, од чега 7 са
погинулим лицима, 56 са повређеним и 205 са материјалном штетом. Оно што је
неопходно нагласити, јесте да је свих 7 незгода са смртним исходном, према виду
незгоде, сврстано у „сударе из супротних смерова“. Ово је била веома важна
чињеница коју је требало имати у виду приликом оцењивања оправданости
физичког раздвајања смерова. Другим речима, ово само потврђује претходно
поменути став да су проблеми претицања и чеоних судара кључни проблеми које је
неопходно минимизирати на двотрачним путевима како би се повећао ниво
безбедности, а као могуће решење наводи се примена пута у профилу „2+1“.
Општи значај овог рада и кратког прегледа иностраних искустава у примени
двотрачног путног профила са додатном траком за претицање се огледа кроз
вишеструке користи како на државном, тако и на нивоу локалне заједнице. Наиме,
у литератури се наводе смернице које треба пратити и које охрабрују
трансформацију већ постојећих двотрачних путева у путеве „2+1“, што би свакако
прво требало размотрити у случају наше земље по узору на позитивну праксу
европских земаља. Поред тога се наводе и користи које се том приликом могу
остварити што може бити веома корисно приликом спровођења студија
оправданости.
С тим у вези, приликом разматрања примене претходно поменутог профила
неопходно је извршити анализу трошкова и користи, где се под трошковима
подразумевају трошкови имплементације, трошкови редовног и зимског
одржавања, док се са друге стране користи огледају у побољшању услова у
саобраћајном току са аспекта ефикасности и безбедности саобраћаја. У случају
ограничавајућих фактора, који онемогућавају континуалну примену двотрачног
пута у профилу „2+1“, треба размотрити могућност имплементације додатних трака,
првенствено јер је у ранијим истраживањима утврђено да је утицај додатне траке
већи од физичке дужине саме траке (слика 2). Према HCM-у дужина додатних трака
за претицање би требало да износи од 0,5 до 2,0 миље (од 0,8 до 3,2 километара) у
зависности од саобраћајног оптерећења, односно протока по смеровима. Дужине
мање од препоручених не би требало користити јер нису довољно ефикасне. Такође,
важно је напоменути да у случају мањих или већих дужина трака за претицање од
препоручених, прорачун описан у HCM-у не може дати добре резултате.
У табели 1 су дате оптималне дужине додатних трака за претицање на основу
саобраћајног оптерећења у посматраном смеру.
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Табела 1. Оптимална дужина трака за претицање (HCM2010)
Проток у посматраном смеру (voz/h)

Дужина траке за претицање (km)

≤ 100
> 100 ≤ 400
> 400 ≤ 700
> 700

≤ 0,8
> 0,8 ≤ 1,2
> 1,2 ≤ 1,6
> 1,6 ≤ 3,2

Као препорука за даља истраживања, намеће се потреба за детаљном анализом
подобности двотрачних путева у нашој земљи у погледу примене додатних трака за
претицање и могућности имплементације путног профила „2+1“ са циљем
унапређења ефикасности и безбедности саобраћаја.

5.
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