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Резиме: Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја представљају озбиљан
друштвени проблем у Републици Србији, али и глобално. Без обзира на последице посебан,
специфичан проблем представљају саобраћајне незгоде које се догађају на укрштањима
путева и пруга у нивоу широм Републике Србије. У тим незгодама jeдан од учесника по
правилу је воз, а ређе и неко друго превозно средство које се креће шинама а други учесник
је најчешће путничко возило, мада нису ретке ситуације ни да у тим саобраћајним незгодама
учествује теретно возило, аутобус... У овом раду смо представили одређене доступне податке
и карактеристике када су ове саобраћајне незгоде у питању уопште, а такође и на подручју
колубарског округа. Покушали смо да дамо и одређене препоруке за унапређења безбедности
саобраћаја на укрштањима пута и пруге у нивоу на подручју града Ваљева с обзиром да је као
последица истих настрадао велики број лица.
Кључне речи: кривична дела, безбедност јавног саобраћаја, укрштање пута и пруге у нивоу,
саобраћајна сигнализација
Abstract: Criminal offenses against public traffic safety are a serious social problem in the Republic
of Serbia, but also globally. Regardless of the consequences, a special problem is traffic accidents
occurring at crossroads of roads and railroads level across the Republic of Serbia. In these accidents
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one of the participants is usually a train, and less often another railroad vehicle, while the other
participant is the most frequent passenger vehicle, although there are no rare situations in which a
freight vehicle, a bus is involved in these traffic accidents... In this paper we presented some
available data and characteristics when these traffic accidents are in general, and in the area of the
Kolubara district. We tried to give some recommendations for improving traffic safety at the
crossroads of the road and railway line in the area of the city of Valjevo, since in the previous period
a large number of persons were injured as a result of the same.
Keywords: criminal offenses, public traffic safety, road crossing and railroad level, traffic
signalization

1.

УВОД

У периоду од 21.12. до 28.12.2018. године на укрштањима путева и пруге у
различитим деловима Србије догодиле су се три саобраћајне незгоде са различитим
последицама. Најтежи догађај се догодио у селу Доње Међурово код Ниша где је на
укрштању пута и пруге дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовали воз и
аутобус, у ком догађају је погинуло 7 лица а преко 20 је задобило тешке односно
лаке телесне повреде. У том периоду догодиле су се још две незгоде без погинулих
лица у којима је један од учесника био воз. Једна је била на подручју Шапца а друга
на подручју Врњачке Бање у време густе магле4.
Највећи број саобраћајних незгода у Србији догађа се на путевима, мањи број на
укрштањима путева и пруга. У тим ситуацијама често наступају тешке – смртне
последице, али се преко тих догађаја олако прелази, брзо се заборављају.
Пре тридесет и више година, када су људи били одговорнији и више бринули о
свему, родитељи су нас учили како се прелази улица - како да се понашамо доласком
до пружног прелаза. Време се променило, учесници у саобраћају, такође.
Аутомобили сами иду, само је довољно држати управљач. Свест људи се своди на
ниво некадашњих основаца. Гледајући саобраћајне незгоде по градовима уочава се
да данашња возила углавном успевају да сачувају своје власнике - кориснике.
Чланови радних група из области саобраћаја који пишу законе ретко су у
прилици да сагледају објективно како поједине области саобраћаја у пракси
функционишу. У пракси, ретко излазе на лице места да се упознају са појединим
врстама саобраћајних ситуација, проблема. Због тога када пишу текстове закона –
подзаконских прописа не знају реално стање на терену по Србији и како да поједине
проблеме да превазиђу - предупреде, а не желе да слушају ни стручњаке из праксе,
како би технолошки то могло да се побољша. Сва технолошка решења иду у правцу
да се, ако је могуће из једног места (Београда) управља свим и свачим. Врло често
не консултују ни стручњаке из појединих области права јер су право и саобраћај,
када је усклађивање прописа у питању, у тесној вези.
Прелаз пута преко железничке пруге је озбиљан проблем, који законописци али
ни учесници у саобраћају, нису у стању да схвате. Неразумеју шта значи маса
возила, јер данашњи камиони са својих 60 тона успевају да стану за кратко време.
Али за разлику од друмског саобраћаја у шинском саобраћају је скоро све исто као
4
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када је прва локомотива кренула. Возови су веће снаге али и веће тежине. Постоје
композиције различитих дужина, па и са сто и више вагона. То су масе од неколико
хиљада тона које не могу да стану већ да уђу у процес заустављања, а када ће да се
зауставе непостоје формуле. Све се рачуна - атхезија шина, точкова композиције,
стање кочница, нагиб терена, тежина композиције, брзина кретања,...
Различите категорије учесника у саобраћају више се не заустављају испред
пружних прелаза, самоуверено - без заустављања, најчешће настављају да возе
аутомобил. Већина долази на путни прелаз и једино виде шине на сред пута. Да не
би оштетили ауто мало прикоче и иду даље. Највећи проблем када су питању
укрштања путева и пруга су необележени односно неадекватно обележени прелази,
јер људи не функционишу како законодавац од њих очекује. Једини начин да се
људи тргну долазећи на пружни прелаз уопште, а посебно на необележен –
неодговарајуће обележен пружни прелаз јесте јак звучни сигнал и светлосни сигнал
који активно делује на око возача, јер било каква информација возачу да је воз
присутан пуно значи.
Циљ овог рада је да се укаже на најважније прописе и статистику страдања на
укрштањима путева и пруге у нивоу у Србији, посебно на подручју Града Ваљева,
као и на поједине могућности за унапређење безбедности јавног саобраћаја у тим
ситуацијама. Предложена решења могу бити од значаја за систем Железница Србије
у целини, не само за подручје Града Ваљева.
2.

ПРОПИСИ

За предмет рада и сагледавање одређених могућности за побољшање
безбедности саобраћаја на укрштању пута и пруге у нивоу значајни су прописи који
се односе на безбедност друмског саобраћаја и на безбедност железничког
саобраћаја – закони и одређени подзаконски прописи, које ћемо поменути.
2.1.

Најважнији прописи из области друмског саобраћаја

Кључни прописи су: Закон о безбедности саобраћаја на путевима (даље: ЗБС) и
Закон о путевима. Од подзаконских прописа то је Правилник о саобраћајној
сигнализацији (даље: ПСС).
ЗБС пре свега у чл.100. и 101. које се односе на правила саобраћаја помиње
одредбе које се односе на саобраћај на прелазу пута преко железничке пруге.
Одредбом чл.100 ЗБС регулисано је право првенства проласка између шинског
возила и других возила у корист шинских возила, али и поступање возача који се са
возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге и његове дужности у
погледу начина кретања возила. У одредби није предвиђено како треба да
поступа возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге
када прелаз није регулисан уређајем за затварање саобраћаја односно
светлосним или звучним знацима који упозоравају да ће тај уређај почети да
се спушта односно светлосним саобраћајним знаком којим се најављује
приближавање воза прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу без
браника, да би могао да благовремено заустави возило. Одредбом чл. 101 ЗБС
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регулисане су ситуације када су учесници у саобраћају дужни да се зауставе пред
прелазом пута преко железничке пруге односно када им је забрањен пролаз. У
одредби није предвиђено када су учесници у саобраћају дужни да се зауставе
пред прелазом пута преко железничке пруге у нивоу када прелаз није
регулисан уређајем за затварање саобраћаја односно светлосним или звучним
знацима који упозоравају да ће уређај почети да се спушта односно светлосним
саобраћајним знаком којим се најављује приближавање воза прелазу пута
преко железничке пруге у истом нивоу без браника.
Саобраћај на прелазу пута преко железничке пруге помиње се и у одредбама које
се односе на обележавање прелаза пута преко железничке пруге (чл.153), којима је
прописано да прелаз пута преко железничке пруге мора бити обележен
прописаном саобраћајном сигнализацијом, с тим да се наводе различита решења
у погледу врсте сигнализације која мора бити постављена у зависности од врсте
подлоге пута. У овој одредби наведене су обавезе министра надлежног за послове
саобраћаја да донесе одговарајући подзаконски пропис. ЗБС садржи још неке
одредбе значајне за предмет овог рада: одредбе којима се дефинише прелаз пута
преко пруге (чл.7.ст.1.тач.28), поједина правила саобраћаја односно забране - на
прелазу пута преко пруге – претицање односно обилажење (чл.55), заустављање
односно паркирање (чл.66), начин регулисања са светлима односно светлосним
саобраћајним знацима (чл.137. односно чл.149.).
Закон о путевима указује на обавезе управљача пута да управља саобраћајем на
јавном путу које се обезбеђује и саобраћајном сигнализацијом (чл.14.ст.2.тач.5) и да
води рачуна о редовном одржавању јавног пута у које радове спадају и поправка,
замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме односно редовно
чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме (чл.62.ст.2.тач.9 и 10).
Важећи ПСС прописује, поред осталог, правила постављања саобраћајне
сигнализације на путевима (чл.1), шта се све сматра саобраћајном сигнализацијом
(чл.3) - под којом се подразумевају семафори и браници, односно полубраници на
прелазу пута преко железничке пруге. У оквиру саобраћајних знакова опасности
четири се односе на проблематику рада и то: "укрштање пута са железничком
пругом са браницима или полубраницима" (I-32), укрштање пута са
железничком пругом без браника или полубраника" (I-33), "Андрејин крст"(I34) и (I-34.1) и "приближавање месту укрштања пута и железничке пруге" (I35). Изричито је прописано место где се постављају ова четири саобраћајна знака
опасности који се односе на прелаз пута преко железничке пруге (чл.23). То решење
представља одступање од опште одредбе која се односи на постављање знакова
опасности. ПСС прописује и одговарајућу улогу семафора, браника - полубраника
на прелазу пута преко железничке пруге. Прописано је да се семафори користе и за
регулисање прелаза пута преко железничке пруге у нивоу (чл.83), како морају
бити означени браници – полубраници којима се на прелазима пута преко
железничке пруге у нивоу обуставља саобраћај читавом ширином пута односно до
половине ширине пута (чл.84).
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2.2.

Најважнији прописи из области железничког саобраћаја

Кључни прописи који уређују област прелаза преко пруге су: Закон о железници
(даље: ЗЖ) и Закон о безбедности у железничком саобраћају (даље: ЗБЖС). Основни
подзаконски прописи из ове области су Правилник о начину укрштања железничке
пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести
укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја (даље: Правилник) и
Правилник о техничким условима за сигналносигурносне уређаје (даље: Правилник
за уређаје).
Закон о железници дефинише поред осталог: путни прелаз - представља
саставни део железнике инфраструктуре (чл.2 тач.54); одржавање јавне железничке
инфраструктуре - обухвата редовно и ванредно одржавање и шта у сваку од тих
група послова спада. У ЗЖ прописано је ко управља железничком односно путном
инфраструктуром на овим прелазима, ко сноси трошкове одржавања ових прелаза:
железничком инфраструктуром и железничким саобраћајем управља управљач
железничке инфраструктуре а путном, уличном и пешачком инфраструктуром и
саобраћајем управља управљач путне инфраструктуре. Сваки управљач дужан је да
створи услове за безбедан прелазак места укрштања на инфраструктури којом
управља. Прописано је и ко сноси трошкове одржавања путног прелаза и трошкове
осигурања безбедног и несметаног саобраћаја на путном прелазу (чл.68.ст.2.).
Закон о безбедности у железничком саобраћају прописује услове под којима
долази до укрштања железничких пруга и путева (чл.96 i 97). Те одредбе разрађује
поменути Правилник који ближе уређују начин укрштања железничке пруге и
пута, пешачке или бициклистичке стазе, место на којем се може извести укрштање
железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, мере за осигурање
безбедног саобраћаја на путним прелазима и изузетне случајеве у којима размак
између два укрштања железничке инфраструктуре и пута може да буде мањи од
2.000m као и сигналисање путних прелаза.

3.

СТАТИСТИКА СТРАДАЊА (НА УКРШТАЊУ ПУТА И ПРУГЕ
СА ОСВРТОМ НА ПОДРУЧЈЕ ВАЉЕВА)

У свету постоји око 600.000 путних прелаза, од којих је око 113.000 у Европи.
Свака десета незгода у друмском саобраћају и свака трећа незгода у железничком
саобраћају у Европи догоди се на путним прелазима. Просечно се годишње догоди
око 600 незгода на путним прелазима у Европи. У Србији од укупно 2.138 путних
прелаза, 502 путна прелаза обезбеђени су сигнално-сигурносном опремом:
аутоматски браници, полубраници, светлосна и звучна саобраћајна сигнализација.
Од 502 путна прелаза, светлосном саобраћајном сигнализацијом обезбеђено је 25,
аутоматским полубраницима са светлосном сигнализацијом обезбеђено је 281, а
механичким браницима којима рукује железничар на лицу места осигурано је 196
путних прелаза. Преосталих 1.636 путних прелаза обезбеђени су знацима друмске
сигнализације (Андрејин крст, знак Стоп) 5.
Category Archives: Све о путним прелазима у Србији, објављено 4. маја 2018., http://infrazs.rs/category/
sve-o-putnim-prelazima-u-srbiji/?, 10.1.2019.
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На територији Републике Србије у саобраћајним незгодама које се догађају на
путним прелазима поред учесника у саобраћају који се налазе у возилима различите
врсте (путничка возила, аутобусу, теретна возила) страдају и пешаци и различите
друге категорије учесника у саобраћају. Према подацима „Инфраструктуре
железнице Србије“ укупно у првих шест месеци 2018 године догодиле су се 94
железничке незгоде у којима је погинуло 19, а повређено 8 особа, а 2017. године
догодиле се 253 железничке незгоде у којима је погинуло 30, а повређено 55 особа.
Према подацима из годишњег извештаја Дирекције за железнице за 2016. годину
током
2016.
догодило
се
208 озбиљних незгода
у
којима
су
погинуле и тешко повређене 73 особе, док се током 2015. године догодило
114 озбиљних незгода у којима је погинуло и тешко повређено 112 особа6.
Када су у питању само саобраћајне незгоде у којима су учествовала различита
возила на територији „Инфраструктуре железнице Србије“ у 2017. години у 57
незгода на путним прелазима настрадало је 8 особа, а у 2016. години у 55 незгода
настрадало је 10 особа7. Ови подаци се разликују од претходних података имајући у
виду дефиницију саобраћајне незгоде на путевима (ЗБС, чл.7.ст.1.тач.82).
Саобраћајну незгоду у нешто другачијем – ширем обиму дефинишу подаци који се
односе на железницу за годишње извештаје о безбедности земаља чланица ЕУ8.
Међутим, то су ипак значајно мањи подаци о укупном броју саобраћајних незгода у
односу на период од 2007. до 2015. године према подацима Агенције за безбедност
саобраћаја (даље: АБС) из Истраживања стања безбедности саобраћаја у зонама
пружних прелаза (даље: Истраживање) док са друге стране број смртно настрадалих
односно тешко повређених учесника у тим саобраћајним незгодама није значајно
мањи у односу на највећи број година из посматраног периода9.
Све пруге на територији Србије категоришу се у 4 категорије: магистралне,
регионалне, локалне и манипулативне (Уредба о категоризацији железничких пруга,
чл.2). Кроз територију Града Ваљева пролази магистрална пруга Е 79 Београд –
Ресник – Пожега – државна граница (Бијело Поље), познатија као пруга Београд Бар. На основу података о броју и врсти саобраћајних незгода и њиховим
последицама на свим пругама у Србији извршено је рангирање прелаза преко пруге
и издвојено је 15 најугроженијих прелаза преко пруге у периоду од 2007.до
2016.године, од којих се један налази на подручју Града Ваљева, на поменутој прузи
- прелаз Млађево, на тој листи на петом месту.10 У поменутом Истраживању
наведено је да исти није усклађен у погледу процене усклађености врсте осигурања
са важећим подзаконским прописом који то регулише11. Пропис који регулише
6
На пругама Србије годишње више од 200 несрећа, Катарина Стевановић ББЦ новинарка, 24. јула 2018.
https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-44921744, 5.1.2019.
7
Category Archives: Све о путним прелазима у Србији, објављено 4. маја 2018., http://infrazs.rs/category/
sve-o-putnim-prelazima-u-srbiji/?, 10.1.2019.
8
Агенција за безбедност саобраћаја, Истраживање стања безбедности саобраћаја у зонама пружних
прелаза, април 2018, стр 35: За годишње извештаје о безбедности земаља чланица ЕУ, неопходно је
навести да је саобраћајна незгода нежељени или неадекватни догађај или ланац таквих догађаја који
укључује најмање једно возило у кретању на железници или путу, у којем постоји барем једна погинула
или озбиљно повређена особа, као и значајном материјалном штетом на возном парку, инфраструктури
или околини, као и било која друга слична незгода са очигледним утицајем на безбедност на железници.
9
Агенција за безбедност саобраћаја, Истраживање стања безбедности саобраћаја у зонама пружних
прелаза, април 2018, стр 56-58.
10
АБС, ибид, стр 109-111.
11
АБС, ибид, стр 117.
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процене усклађености врсте осигурања за безбедно овијање саобраћаја на укрштању
путева и пруге у нивоу је поменути Правилник.
На подручју Града Ваљева постоји 8 укрштања пута и магистралне пруге Е 79 у
нивоу, на којима долази такође, до саобраћајних незгода. Последња је била 22. 1.
2018. године у селу Попучке када су погинула два лица у путничком возилу када је
путнички воз налетео на возило.12 Аутори су благовремено покушали да за
потребе овог рада прибаве податке од Железница Србије путем прибављања
информација од јавног значаја о броју саобраћајних незгода на укрштању пута
и пруге у нивоу на подручју Града Ваљева у периоду од последњих пет година,
али до достављања рада тражене податке нисмо добили.
4.

ОДРЕЂЕНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ПОВЕЋЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ

У прописима је све односно скоро све дефинисано. Толико добро да нико не
размишља да временска непогода може да оштети систем путног прелаза. У
Правилнику за уређаје стоји да је напајање електричном енергијом стално, да у
случају нестанка напајања треба обезбедити да систем ради још 8 сати (чл.8 и чл.32),
а шта се догађа после 8 сати (чл.6)? Обезбеђени прелаз постаје необезбеђен. У
прописима стоји да нагиб наиласка возила не сме да буде већи од 3%. Шта када се
пут заледи, и сваки нагиб постаје опасан за заглављивање возила. У прописима стоји
да ако уређај има проблема у раду, наизменично трепћуће светло се гаси (значи да
је све у реду). Да ли треба поменути да не сме да има растиња, итд.... Свако ко
реално размишља свестан је да ће растиња увек бити, струја ће нестајати, системи
ће имати кварове, као и сваки електрични уређаји.
Потребно је изанализирати поузданост система (квалитет конструкције
примењених техничких решења). Сви системи на пружним прелазима морају бити
постављени паралелно (упаралелисани) тј. са више детектора и резервним системом
регулације - прописано у Правилнику за уређаје у делу који се односи на редовно
напајање СС уређаја (чл.7). На овај начин, било који отказ не узрокује престанак
рада целокупног система. То значи да би свака рампа морала имати сензор за стање
када је подигнута и стање када је спуштена. Сваки светлосни сигнал би морао имати
сензор који даје информацију да ли је он стварно засветлео или не. Ове информације
јесу захтевне али су битне за отклањање дефекта система током процеса рада.
Овакав принцип дефектаже умногоме олакшава одржавање било ког система.
Стални изласци на терен, некада далеко и по лошем путу изискују велика
материјална средства која се оваквим системима могу исплатити. Такође, систем би
периодично (на свака 2 сата, или како се усвоји) морао да јавља централи да ли је
све исправно или постоји проблем. Рад система мора бити аутономан у периодима
од више дана и без напајања од стране ЕДБ мреже. Немогуће је да се квар отклони
моментално, поготову када су временске непогоде, а понекад је то немогуће и у току
24 сата.
Аутори су покушали да кроз наредне предлоге укажу на нека могућа решења од
значаја за унапређење - побољшање безбедности саобраћаја на укрштању пута и

SVI PUTNI PRELAZI SU OBEZBEĐENI, A SAMO TREĆINA IMA POLUBRANIKE,
https://www.kolubarske.rs/sr/vesti/valjevo/7109/ 02.02.2018, 15.1.2019.
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пруге на подручју Града Ваљева, која би након провера можда могла бити
прихватљива и за железничку мрежу у Србији, уопште.
Прва карика за повећање безбедности на пружним прелазима је да постоји жеља
свих учесника у саобраћају да се систем унапреди.
Када су учесници у саобраћају на путевима у питању прва ствар као и на свакој
раскрсници је да се брзина возила смањи на безбедну брзину. Возила друмског
саобраћаја имају саобраћајни знак који их обавезује на брзину до 40, 30 или 20 км
на час. А испред прелаза је најчешће саобраћајни знак „СТОП“ који означава
наредбу возачу да мора да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима
која се крећу путем на који се наилази (ПСС, чл.25.ст.1.тач.2). Иако тај саобраћајни
знак не означава наредбу која се односи на ове саобраћајне ситуације – укрштање
пута и пруге, већ искључиво на понашање појединих категорија учесника у
саобраћају на путевима, постављени саобраћајни знак „СТОП“, поштује мали број
возача односно појединих категорија учесника у саобраћају. Зато би било потребно
снимити понашање пре свега возача на неколико локација. У зависности од
резултата испитивања, ако анализе покажу да се непоштују саобраћајни знаци,
управљач пута би имао могућност да уведе тзв. лежеће полицајце, које би требало
поставити најмање 12 метара пре наиласка на линију прелаза, па би возила могла са
мањом брзином да прелазе пружни прелаз- превентивно се утиче да не долази до
заглављивања возила на пружном прелазу.
Када су учесници у железничком саобраћају у питању могуће је деловати
превентивно на неколико начина.
Брзина воза у доласку у тампон зони од 1000 метара могла би се смањити на
ограничених 60км на сат (или на безбедну брзину која би се утврдила анализом). На
тај начин би и воз у случају потребе имао краћи зауставни пут или би и судар ако
до њега дође био слабијег интензитета, са мањим последицама.
Повећању безбедности саобраћаја на железничким прелазима помогло би
увођење "предприпремних система за обезбеђени путни прелаз". Први сегмент
је увођење сензора за детекцију наиласка воза, који би као и до сада требали да буду
на 1000 метара од пружног прелаза. Увек би требала да буду два сензора. Било који
сензор да одреагује долазило би до активирања система заштите путних прелаза. У
случају да дође до отказа једног од сензора, други би активирао систем заштите на
путном прелазу која би била изведена преко звучне и светлосне сигнализације. У
склопу система био би постављен семафор за машиновођу како би знао да ли је
систем заштите активиран. У случају да нема сигнала машиновођа би могао
благовремено да успори воз. По проласку воза сензори који се налазе на путном
прелазу вршили би деактивирање система заштите. Ово решење изгледа просто и
обично, али је оно прва карика у постављању обезбеђених путних прелаза. Само
унапређење би се односило и на типове сензора. У скандинавским земљама где
су велики сметови користе се радарски сензори. Два постављена сензора морају да
се разликују по конструкцији и типу детектовања (магнетни, радарски,
инфрацрвени, ласерски, итд). Напајање система би било изведено из ЕДБ мреже, а
пуњење батерија би се вршило преко пуњача. Капацитет батерије би морао да буде
такав да систем може да функционише најмање 72 часа. На местима где је немогуће
обезбедити напајање из ЕДБ мреже, могу се поставити соларни панели који би преко
пуњача пунили батерију. Електроника система би се беспрекидно напајала из
батерије. Сви уређаји унутар система морају да буду пројектовани са малом
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дисипацијом на компонентама, тако би систем могао да дуго ради у режиму
батеријског напајања.
Избор и начин постављања звучног и светлосног сигнала је такође, битан.
У друмском саобраћају је направљена велика грешка у начину постављања
осветљења изнад пешачких прелаза. Постављање светлосног сигнала на путном
прелазу треба да буде добро анализирано што захтева конфигурација различитих
путних прелаза. Светлосни сигнал треба да буде јак, са бојом светла која скреће
пажњу ока; мора да буде видљив по сунчаном дану када сунце директно зрачи у
њега. Такође, светлосни сигнал мора да буде фреквентно модулисан. Личним
испитивањем смо дошли до закључка да велики број возача не констатује кочиона
светла на возилу испред себе, али на светлост четири жмигавца реагују сви возачи.
Позиција постављања светлосног сигнала је изузетно битна и он мора да буде тако
постављен да је возачу видљив на већој удаљености (100 метара).
Постављање звучног сигнала на железничким прелазима обухвата анализу за
сваки прелаз. У Правилнику о уређајима наведено је да се уз путнопрелазни
светлосни сигнал може уградити јако звучно звоно, минималне јачине 90 dB (чл.18).
У питању је природни звук који се расипа у простору. Звучни сигнал треба да буде
изабран да оставља утисак на возача. Његова јачина и фреквенција тона треба да
"смета" возачу. На тај начин возач аутоматски обраћа пажњу и схвата да је пришао
области где се нешто догађа. Битна ствар је и да машиновођа приближавајући се
прелазу чује звучни сигнал заштитног система.
Овакви системи су основа (база) за постављање обезбеђених путних прелаза,
изискују одређена мања материјална средства а пружају одређени степен
сигурности који је прихватљив и за возаче и за железницу. Овакав систем може да
се надогради са везом према најближем центру, како би се добијале информације о
проласку воза, дефектажи система и другим информацијама. Међутим, ако се
елементи система ставе спорадично и не обрати се пажња на конфигурацију прелаза
може се изгубити основ концепта идејног решења (скретање пажње) и да постану
невидљиви за возаче. Проблем садашњих система је што су често невидљиви за
возаче који су "одлутали мислима" и нема импулса да их врати у стварност.
5.

ЗАКЉУЧАК

Прописи из области друмског саобраћаја који се односе на безбедност саобраћаја
на укрштању пута и пруге у нивоу нису у потпуности регулисали све ситуације које
се односе на поступање појединих категорија учесника у саобраћају а нарочито
возача. То се посебно на њихове обавезе које се односе на наилазак возилом на
необележени прелаз на коме долази до укрштања пута и пруге у нивоу. То је од
значаја и за питање одговорности директних учесника саобраћајне незгоде али и за
одговорност управљача пута.
Законодавац би морао у наредном периоду да иницира измене важећих прописа
тако да надлежни органи локалне самоуправе и јавна предузећа – Железница Србије
у складу са тим у вези приступи увођењу нових услова на необележеним путним
прелазима, каквих је велики број у Србији, према релевантним подацима у раду,
који би олакшали али и вршили циљано упозоравање возача и пешака. У раду смо
дали и конкретне предлоге за то.
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УКРШТАЊУ ПУТА И ПРУГЕ У НИВОУ НA ПОДРУЧЈУ ВАЉЕВА

Постојање било каквог светлосног и звучног сигнала било би у функцији
безбеднијег одвијања саобраћаја и смањењу броја настрадалих на укрштању путева
и пруга у нивоу на подручју Града Ваљева, али и у Србији уопште. Ово се
првенствено односи на ситуације када је присутна густа магла, па се видљивост
смањи на пар метара. У тој ситуацији возач не може бити крив, а по закону је крив.
Увођење звучног сигнала поред светлосног би била новина коју би требало
применити и код обележених прелаза (или променити звук на онима који већ имају
и звучну сигнализацију, како би утицај на возаче био већи). Комбинација ова два
сигнала је и безбедоносна јер ако један буде у квару постоји други који је исправан.
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