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THE IMPACT OF CONSTRUCTION OF DUAL CARRIAGEWAY
ROAD ON TRAFFIC SAFETY
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Резиме: Попречни профил пута у погледу физички раздвојених коловоза и елемента пасивне
безбедности имају значајан утицај на безбедност саобраћаја предметног пута. У литератури
се пут са два раздвојена коловоза најчешће повезује са унапређењем безбедности саобраћаја,
при чему се пре свега истиче смањење броја чеоних судара, који су карактеристични за
двотрачне путеве. Путеви са два раздвојена коловоза се, у односу да двотрачне путеве,
разликују и по питању већих брзина саобраћајног тока, што са друге стране има негативан
ефекат на безбедност саобраћаја. Поред аспекта безбедности саобраћаја, изградња путева са
два раздвојена коловоза има броје ефекте на друштвено-економски развој. У овом раду
приказан је ефекат изградње пута са два раздвојена коловоза на стање безбедности саобраћаја
предметне деонице. На примеру изградње пута аутопута Љиг-Прељина извршена је анализа
ефеката на безбедност, за деоницу на којој је изграђен аутопут. Разматрани су ефекти
изградње пута са физички раздвојеним коловозима на број и последице саобраћајних незгода,
као и ефекти промене обима и структуре саобраћајног тока на стање безбедности саобраћаја.
Ова студија има значајан допринос правилном сагледавањем ефеката изградње путева са
физичким коловозима на стање безбедности саобраћаја, а самим тим и на одговарајуће
вредновање „трошкова“ изградње инфраструктуре. Студија је значајна са више аспеката, од
чега се посебно издваја оптимална пројекција друштвено-економских ефеката изградње
инфраструктуре.
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Abstract: The cross-section of the road with regard to dual carriageway and passive safety elements
have a significant impact on the traffic safety of the section road. In the literature, the divided road
is most often associated with the improvement of traffic safety, with the emphasis on reducing the
number of frontal collisions, which are characteristic of two-way roads. Divided roads, in relation
to the two-way roads, are also different in terms of higher speeds of the traffic flow, which on the
other hand has a negative effect on traffic safety. Apart from the aspect of traffic safety, the
construction of dual carriageway roads have a few number of effects on socio-economic
development. This study showns the effect of construction dual carriageway roads on the traffic
safety for the given section. For the case of the construction of the Ljig-Preljina highway, an analysis
of the effects on the traffic safety, the sections for which the motorway was built, was performed.
The effects of divided road construction on the number and severity of traffic accident, as well as
the effects of changing the flow rate and traffic flow structure on the traffic safety were considered.
This study has made a significant contribution to the proper understanding of the effects of building
divided roads on the traffic safety, and hence to the proper evaluation of the costs of infrastructure
construction. The study is significant with several aspects, from which the optimum projection of
the socio-economic effects of infrastructure construction is specially highlighted.
Keywords: dual carriageway, divided road, traffic flow structure, traffic safety, impact

1.

УВОД

Праћење ефикасности мера унапређења безбедности саобраћаја и напретка у
области безбедности саобраћаја укључује број саобраћајних незгода, број
погинулих и број повређених лица у саобраћају. Међутим, ове величине често нису
довољне да би се разумео проблем безбедности саобраћаја, јер је потребно повезати
просторно и временски настанак саобраћајне незгоде са околностима пута и
окружења. У литератури безбедности саобраћаја, разматрају је различити утицаји
пута на безбедност саобраћаја. Почетке анализе које су се спроводиле на основу
просечне закривљености трасе пута, коефицијента приањана, усмерености
попречног нагиба коловоза у кривинама и слично, замењене су истраживањем
бројних индикатора безбедности пута, који на различите начине утичу на
безбедност саобраћаја. Степен развоја путне мреже, који се изражава у проценту
дужине одговарајућих саобраћајница у путној мрежи, представља један од
најважнијих утицаја на безбедност саобраћаја у неразвијеним земљама и земљама у
развоју.
Wegman, Aarts and Bax (2008) наводе пет принципа на којима би требала да се
заснива безбедна путна мрежа. Први принцип подразумева да путеви морају бити
хијерархијскии структуирани (принцип функционалности). Друго, на путевима са
већим брзинама кретања, коловози морају да буду физички раздвојени (принцип
хомогености). Трећи принцип подразумева да пут буде предвидив за учеснике у
саобраћају, што се постиже одговарајућим пројектним елементима пута (принцип
предвидивости). Четврто, окружење пута треба да буде ''праштајуће'', што значи да
када дође до настанка саобраћајне незгоде, последице незгоде буду мање (принцип
''праштања''). Пети принцип се односи на свест учесника у саобраћају o познавању
путне мреже и њиховој способности да одговоре захтевима вожње.
Путна мрежа неког подручја састоји се од различитих категорија саобраћајница,
почев од аутопутева, па све до путева у урбаним целинама. Сматра се да су
178

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

аутопутеви најбезбеднија категорија саобраћајница, јер се за разлику од осталих
категорија саобраћајница, на аутопутевима ретко догађају саобраћајне незгоде, ако
се посматра изложеност, односно пређени пут. Разлоге у оваквим чињеницама треба
тражити у томе што су коловозне траке за супротне смерове физички раздвојене, у
томе што постоји потпуна контрола приступа, у томе што су специфични начини
укрштања (денивелисани) који смањују број и тежину конфликата, итд. За разлику
од аутопутева, путеви у насељима, а посебно путеви ван насеља представљају
ризичније категорије саобраћајница. Наиме, Elvik and Vaa (2004) наводе да је
заступљеност страдања на аутопутевима у односу на остале категорије
саобраћајница веома мала и да је највећи ризик смртног страдања на путевима ван
насеља (4 до 6 пута већи у односу на аутопутеве). Додатно, лоше стање површине
коловоза, као и пропусти у пројектовању и одржавању путева значајно умањују
стање безбедности саобраћаја.
Утицај физички раздвојених коловоза на стање безбедности саобраћаја,
разматран је и у истраживањима Европске Комисије, 2004. и 2016. године, где се
констатује да путеви са једним коловозом имају мању оцену безбедности у односу
на путеве са физички одвојеним коловозима (ЕС, 2004; ЕС, 2016).
Циљ ове студије је истраживање утицаја изградње путева са физички
раздвојеним коловозима на стање безбедности саобраћаја. У познатим условима
одвијања саобраћа, по питању протока и брзина, потребно је истражити ефекте
изградње путева са физички раздвојеним коловозима на стање безбедности
саобраћаја на путној мрежи. Део путне мреже који се разматра у овој студији је
деоница од Љига до Прељине, која се, од 2017. године састоји од два пута:
двотрачни пут IБ реда бр. 22, на коме супротни смерови кретања нису физички
раздвојени; и аутопут А2, који се састоји од два, физички раздвојена коловоза. До
краја 2016. године, саобраћај на посматраној деоници се одвијао двотрачним путем
IБ реда бр. 22. За истраживање ефеката изградње аутопута у овој студији, као
почетак одвијања саобраћаја ауто путем Љиг-Прељина посматран је почетак 2017.
године, иако је аутопут пре почетка 2017. године, отворен за саобраћај.
2.

ПОВЕЗАНОСТ КАРАКТЕРИСТИКА САОБРАЋАЈНОГ ТОКА И
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Карактеристике саобраћајног тока које се најчешће повезују са безбедношћу
саобраћаја су проток, густина и брзина тока. Belmont and Forbes (1953) су
истраживали наведени проблем и показали да на деоницама са две траке, ризик
настанка саобраћајних незгода се повећава линеарно са густином саобраћаја по сату.
Након почетних линеарних завности протока и настанка саобраћајних незгода, у
каснијим истраживањима дошло се до законитости промене протока и настанка
незгода, у облику слова ''U''. До значајних резултата истраживања у каснијим
истраживањима дошли су Ceder and Livneh (1982), а то је негативна зависна веза
повећања протока и настанка незгода са једним возилом. Код незгода са учешћем
више возила, резултати истраживања нису једнозначни.
До линеарне зависности повећања протока и настанка незгода су дошли Turner
and Thomas (1986) за аутопутеве са 2 и 3 траке. Када је у питању тежина незгода
Turner and Thomas (1986), закључују да са повећањем протока, тежина незгода
опада. Слично томе, Martin (2002) је анализирао однос тежине незгода и протока на
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саобраћајницама ван насеља и дошао до закључка да незгоде са материјалном
штетом и повређенима достижу максимум при протоку мањем од 400 возила на сат.
Caliendo et al. (2007) су показали да постоји позитивна корелација протока и
броја незгода, како у кривинама, тако и на правцима, на аутопуту са 4 траке.
Међутим, ови резултати нису сагласни резултатима истраживања Vitaliano and Held
(1991) који нису установили пораст броја незгода са повећањем протока.
Са друге стране, тежина незгода се смањује јер при загушењу доминирају ниже
брзине, што доводи до мањих последица незгода. Утицај брзине на незгоде заузима
значајну пажњу у интернационалној литератури. Параметри, као што су средња
брзина и дисперзија брзине су предмет већине истраживања. Значајно истраживање
повезаности брзине и настанка незгода представили су аутори Aarts and Van Schagen
(2006), у коме су показали експоненцијалну зависност пораста брзине и учесталости
настанка незгода. Quddus (2013) је показала да просечна брзина не утиче на настанак
незгода, док су геометрија пута или проток контролисани. Без обзира на нејасне
закључке у погледу просечне брзине, када је у питању дисперзија брзина не постоје
дилеме у ефеката на безбедност саобраћаја.
Миленковић (2014) је развила модел процене броја саобраћајних незгода на
ванградским путевима у Републици Србији за државни пут IБ реда бр. 22 и део
државног пута IБ реда бр. 15. Применом модела утврђено је да се број саобраћајних
незгода по километру годишње смањује са повећањем ПГДС-а и достиже минимум
при ПГДС-у од око 5.200 воз/дан, након чега расте са повећањем ПГДС-а.
3.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У литератури су препознати фактори повезани са путем који утичу на безбедно
одвијање саобраћаја, при чему је смер повезаности некада нејасан. Наиме, бројна
истраживања имала су различите закључке у погледу нпр. повећања протока на
настанак саобраћајних незгоде, према категорији пута.
Анализа утицаја изградње путева са физички раздвојеним коловозима на
настанак саобраћајних незгода у овом истраживању, извршена је на основу
расположивих података јавног предузећа Путеви Србије. Разматрана је деоница од
Љига до Прељине пре изградње аутопута и током досадањег периода експлоатације,
са изграђеним аутопутем. Циљ истраживања утврђивање ефеката изградње
коловоза са физички раздвојеним смеровима кретања на настанак саобраћајне
незгоде. Подаци са путне мреже су добијени са аутоматских бројача који се налазе
на двотрачном путу IБ реда бр. 22 и на аутопуту А2. Посматране су категорије
возила у складу са Европском нормом ЕСС 1108/70 у погледу категоризације возила
и класа брзине (ширина класе 10 km/h). Временски период обухваћен истраживањем
представља две године пре изградње аутопута и годину дана експлоатације
аутопута. Иако је отварање аутопута за саобраћај извршено пре завршетка 2016.
године, због агрегирања података о броју и последицама саобраћајних незгода на
годишњем нивоу, 2016. година у овој студији биће посматрана као година у којој се
саобраћај на деоници Љиг-Прељина одвијао двотрачним путем IБ реда бр. 22.
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4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

На деоници Љиг-Прељина изградњом аутопута дошло је до пораста ПГДС-а за
око 3.500 возила, са око 9.000 возила/дан на двотрачном путу IБ 22 у 2016. години,
на око 12.500 возила/дан у 2017. години, посматрано за обе категорије пута (IБ 22 и
А2).
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Слика 1. Промене у протоку и структури саобраћајног тока на деоници Љиг - Прељина,
2015-2017

Изградњом аутопута евидентирано већи обим саобраћаја припао је аутопуту
(ПГДС око 6.500), у односу на двотрачни пут са око 6.000 ПГДС-ом. На деоници
Љиг-Прељина, веће учешће комерцијалних возила је на двотрачном путу (6,4%) у
односу на 4,9% комерцијалних возила на аутопуту.
Просечна брзина на двотрачном путу IБ 22 се повећала са 68,4 km/h (у 2015.
години) на 72 km/h у 2017. години. У истом периоду ПГДС се смањио за око 3.000
возила/дан, док се учешће комерцијалних возила у саобраћајном току повећало са
5,4% на 6,4%. За посматрани период, на путу IБ 22 дошло је до смањења броја
саобраћајних незгода са 96 на 78.
Табела 1. Карактеристике саобраћајног тока и број незгода на путу IБ 22, 20152017
Просечна
% комерцијалних
Број незгода
Година
ПГДС
брзина (km/h)
2015
9.316
68,4
5,4
96
2016
9.032
69,6
5,7
92
2017
5.976
72,0
6,4
78

Истраживање броја и структуре саобраћајних незгода које су се догодиле од
2015. године до 2017. године, на деоници Љиг-Прељина на обе доступне саобраћајне
(двотрачни пут и аутопут), показује да се број незгода у наведеном периоду повећао.
Наиме, од 2015. године, када се догодило 96 незгода, у 2016. години се догодило 92
незгоде, док се 2017. године, када је био у функцији аутопут, догодило 99 незгода.
Чињеница је да се 2017. године догодило најмање незгода на двотрачном путу (78).
Међутим, 2017. године се догодила и 21 незгода на аутопуту, што укупно чини
највећи годишњи број незгода на деоници Љиг-Прељина (Слика 2).
Расподела настрадалих лица на деоници Љиг-Прељина, од 2015. до 2017. године
показује да се број лако и тешко повређених лица повећао у наведеном периоду. У
2017. години највећи број лица је лако или тешко повређен за посматрани период.
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У 2017. години, на истраживаној деоници погинуло је пет лица, што је мање у
односу на шест у 2015. години и седам у 2016. години (Табела 1 и Слика 3).
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Слика 2. Број саобраћајних незгода према категорији пута на деоници
Љиг-Прељина, 2015-2017

Посматрано по данима у недељи, највећи број саобраћајних незгода на
истраживаној деоници се догађа петком, суботом и понедељком. Расподела незгоде
по данима у недељи је слична за двотрачни пут и ауто-пут.
Изградњом аутопута, за посматрани период није дошло до промене структуре
незгода према последицама. Наиме, учешће незгода са настрадалим лицима у
укупном броју незгода на предметној деоници, по годинама, износи од 52% (у 2017.
години) до 55% (у 2016. години).
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Слика 3. Структура настрадалих лица на деоници Љиг-Прељина, 2015-2017

Резултати истраживања показују очигледну промену типова незгода. Наиме, на
двотрачним путевима доминантан тип саобраћајних незгода су незгоде са два
возила без скретања (61%), док наредну групу типова саобраћајних незгода чине
незгоде са једним возилом (19%). На аутопуту доминантан тип саобраћајних незгода
су незгоде са једним возилом, које чине 81% свих незгода. Другим речима, незгоде
типа ''једно возило'' четири пута се чешће догађају на аутопуту и чине најчешћу
групу незгода (Слика 4).
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Слика 4. Типови саобраћајних незгода на двотрачном путу и на аутопуту, 2015-2017

Анализа незгода на двотрачном путу IБ 22 и на аутопуту А2 показује да нема
разлике у структури возила која учествују у незгодама. На обе категорије
саобраћајница доминантни учесници су путнички аутомобили (око 70%), следе
теретна возила (око 20%) и аутобуси (око 3%). Занимљиво је да се на аутопуту А2
као учесници незгоде појављују и бициклисти, иако је овој категорији учесника у
саобраћају забрањено кретање аутопутем.
У посматраном периоду експлоатације аутопута, очигледне промене у структури
незгода које су настале су када је у питању локација незгода. Након изградње
аутопута двоструко веће учешће незгода на двотрачном путу (IБ 22) се догађа на
раскрсницама. У годинама пре изградње аутопута, на двотрачном путу догађа се 5%
незгода на раскрсницама, док се након изградње аутопута, на раскрсницама
догађало 10% незгода. Анализа саобраћајних незгода на деоници Љиг - Прељина,
показује различито учешће незгода на двотрачном путу и на аутопуту, у зависности
од стања коловозног застора. Тако, се обе категорије саобраћајница незгоде
најчешће догађају на сувом и чистом коловозу, при чему је различито учешће, на
двотрачном путу (72%), а на аутопуту (57%). Незгоде које настају на мокром или
влажном коловозу, као и на коловозу прекривеним расквашеним снегом имају веће
учешће на аутопуту, у односу на двотрачни пут. Тако се према расположивом
узорку незгода, незгоде на аутопуту у условима мокрог коловоза или коловоза
прекривеног расквашеним снегом догађају два пута чешће у односу на исте услове
на двотрачном путу. Треба имати у виду ограничење у погледу обима узорка за
посматрани период.
Нешто већи број незгода на аутопуту, у односу на двотрачни пут евидентиран је
условима магле. Настанак саобраћајних незгода у условима магле се у већини
истраживања повезује са брзим саобраћајницама (Abdel-Aty et al., 2011; Wu et al.,
2018). На основу разматраног узрока у овој студији не може се поуздано тврдити и
за деоницу Љиг - Прељина. За потребе истраживања ефеката изградње аутопута на
безбедност саобраћаја разматрана је врста учесника у саобраћају пре и после
изградње аутопута. Резултати истраживања показују сличну структуру учесника
незгода на двотрачном путу и на аутопуту. Једина разлика својства учесника је да је
учешће возача на аутопуту веће за око 10%, у односу на двотрачни пут.
Анализа старости учесника саобраћајних незгода на двотрачном путу и на
аутопуту показује да старији учесници у саобраћају учествују у незгодама на
аутопуту. Просечна старост учесника незгода на двотрачном путу IБ 22 износи 45
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година, док је просечна старост учесника незгода на аутопуту већа и износи 52
године.
5.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Добијени резултати на први поглед указују да се са изградњом аутопута повећао
број незгода. Међутим, за разјашњење наведеног, потребно је размотрити обим и
структуру саобраћаја на истраживаној деоници. У 2017. години, тј. у првој години
експлоатације аутопута Љиг – Прељина, дошло је до пораста ПГДС-а за око 3.500
возила. Повећано је и учешће комерцијалних возила у саобраћајном току, док се
просечна саобраћајног тока на путу IБ реда бр. 22 значајно повећала за 3,6 km/h. Све
наведене промене у обиму и структури саобраћајног тока, могу се повезати са
изградњом аутопута.
Посматрано у релативном односу, на деоници Љиг – Прељина изградњом
аутопута дошло је до повећања ПГДС-а за 39%, док је број незгода повећан за 3%.
Посматрају наведени однос може се закључити да је изградња аутопута имала
значајан ефекат на смањење раста броја саобраћајних незгода. Како је већ претходно
истакнуто, бројна истраживања већи ПГДС повезују са већим бројем незгода.
Промене у саобраћајном току се занимљиве не само за сагледавања укупних
друштвених трендова, већ и истраживања конкретних утицаја промене ПГДС-а,
просечних брзина и слично на настанак незгоде. За двотрачни пут IБ 22 разматране
су наведене промене, као и смањење броја незгода са 96 на 78. На путу IБ 22 у
наведеном периоду дошло је до смањења ПГДС-а са 9.316 на 5.976 возила/дан;
повећања просечне брзине са 68,4 km/h на 72 km/h, као и повећања учешћа
комерцијалних возила у саобраћајном току са 5,4% на 6,4%. Коефицијент
корелације броја саобраћајних незгода са ПГДС-ом или просечном брзином, износи
респективно 0,99 и -0,99, што показује јаке повезаности. Добијени коефицијенти
корелације и детерминације показују јаку позитивну везу ПГДС-а и броја незгода;
и јаку негативну везу просечне брзине и броја незгода.
Значајна промена на деоници Љиг – Прељина настала је у погледу типова
саобраћајних незгода који се догађају. На путу IБ 22 доминантан тип саобраћајних
незгода су незгоде са два возила без скретања (61%), док је на путу А2 доминантан
тип саобраћајних незгода, незгоде са једним возилом. На основу наведеног може се
закључити да се незгоде са једним возилом четири пута чешће догађају на аутопуту,
у односу на двотрачни пут. Још једна значајна промена код незгода, настала
изградњом аутопута јесте локације незгода. Након изградње аутопута, на деоници
IБ 22, догађа се двоструко већи број незгода на раскрсницама. У годинама пре
изградње аутопута, на двотрачном путу догађало се 5% незгода на раскрсницама,
док се након изградње аутопута, на раскрсницама догађа 10% незгода. Наведени
резултати могу објаснити незнатно повећање броја саобраћајних незгода који
настао изградњом аутопута. Наиме, након изградње аутопута, на двотрачном путу
IБ 22, дошло је до смањења ПГДС-а за 36%, међутим број саобраћајних незгода је
смањен само за 19%. Такви резултати се могу бити последица повећања просечне
брзине на двотрачном путу, што је за последицу имало двоструко већи број незгода
на раскрсницама.
Ефекте изградње нове саобраћајнице није могуће сагледати на основу једног или
на основу малог броја параметара. Ако би посматрали смо двотрачни пут, могли би
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закључити да је дошло до смањења броја незгода изградњом аутопута. Међутим,
укупан број незгода на ове саобраћајнице од Љига до Прељина се повећао након
изградње аутопута, што може бити последица већег ПГДС-а и веће просечне брзине
возила на двотрачном путу. Смањењем броја возила на двотрачном путу дошло је
до повећања просечне брзине, што за последицу има већи број незгода.
Већи број незгода на аутопуту евидентиран је у условима магле, што је слично
истраживањима у свету (Abdel-Aty et al., 2011; Wu et al., 2018). Као последица већег
броја незгода са учешћем једног возила на аутопуту, резултати истраживања
показују и веће страдање возача на аутопуту, у односу на двотрачне путеве.
Занимљиви резултати истраживања су погледу старости ученика незгода на
аутопуту и двотрачном путу, где старији учесници у саобраћају чешће учествују у
незгодама на аутопуту.
Ефекте изградње инфраструктуре потребно је пажљиво пратити и анализирати.
Посебно је значајно какав ће ефекат имати нова инфраструктура на већ постојећу.
На деоници Љиг – Прељина изградња аутопута имала је за последицу смањење броја
возила која се крећу двотрачним путем. Међутим, смањење возила на двотрачном
путу је повећало просечну брзину саобраћајног тока, што је за последицу имало
већи број незгода на раскрсницама. Наведене околности су међусобно зависне и
повезане. Промена на једном делу путне мреже, доводи до промена на осталом делу
мреже, што важно пратити и предузети активности како би се негативни ефекти
смањили.
Изградњом аутопута на својој територији ефекти локална заједница може да
очекује различите ефекте у погледу безбедности саобраћаја. Пре свега, долази до
повећања ПГДС-а и већег броја кретања. Изградњом нове саобраћајнице врши се
прерасподела кретања, самим тим долази до промена протока на путној мрежи.
Промена протока ствара нове саобраћајне услове, који на саобраћајницама на којима
се смањује проток долази до пораста брзина саобраћајног тока, што за последицу
има већи број незгода. Повећање броја незгода је у позитивној корелацији са
повећањем ПГДС-а, са слабом јачином везе, како показују резултати ове студије.
Изградњом аутопута на својој територији локална заједница може да очекује
промену типова незгода који се догађају. У односу на остале типове незгоде,
изградњом аутопута постају доминантни типови незгода са једним возилом, које
силази са коловоза. Наведене промене је потребно даље пратити, са циљем да се
превентивно делује на смањење очекиваног пораста негативног ефекта.
Ова студија и закључци наведени имају за циљ да укажу на очекивања промена
у систему безбедности саобраћаја, који настају у локалној заједници, изградњом
аутопута. Објашњавање и тумачење промена има за циљ да подстакне локалне
самоуправе да превентивно делују, како би смањиле негативне ефекте, који се
очекују. Правовремено прилагођавање постојеће инфраструктуре новоизграђеној,
представља значајан фактор одрживог развоја система безбедности саобраћаја у
локалној заједници.
Ова студије указује да изградња брзе саобраћајнице паралелно са постојећом има
значајно негативан ефекат на систем безбедности саобраћаја, који је настао као
последица комплексних узајамно последичних веза протока, брзине и нивоа
безбедности саобраћаја путне мреже.
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