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ПРОВЕРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ВАН
НАСЕЉА

ROAD SAFETY INSPECTION OUTSIDE OF THE SETTLEMENTS
Борис Антић1, Лазар Савковић2, Милан Божовић3
Резиме: У циљу унапређења стања безбедности саобраћаја у некој држави или на некој
територији, потребно је поред деловања на ставове и понашање учесника у саобраћају
унапређивати безбедност пута, односно инфраструктурне елементе. Основу унапређења
безбедности пута представља алат – провера безбедности саобраћаја (ПБС), који подразумева
сагледавање елемента пута који могу утицати на настанак или тежину последица саобраћајне
незгоде. При спровођењу ПБС, питања која значајно заокупљују пажњу истраживача су оцена
степена ризика уочених недостатака на безбедно одвијање саобраћаја и предлагање мера
којима би се отклонили уочени недостаци пута. Због преклапања функције путева, у погледу
даљинског повезивања и локалног опслуживања, мере унапређења безбедности саобраћаја
некада није могуће једнозначно дефинисати. У овом раду приказана је методологија вршења
ПБС на путевима ван насеља, на примеру државних путева у Расинском округу. На основу
уочених проблема пута са аспекта безбедности саобраћаја разматране су мере унапређења
безбедности пута, са посебним освртом на усклађивање различитих захтева функције пута.
Кључне речи: провера безбедности саобраћаја, путеви ван насеља, утицај пута, функција
пута, степен опасности.
Abstract: To improve the state of traffic safety in a country or territory, it is necessary, in addition,
to affect on the attitudes and behaviors of traffic participants, to improve the road safety or
infrastructure elements. The basis for road safety improvement is the Road Safety Inspection (RSI)
tool, which includes perceiving at the elements of the road that can affect the occurrence or severity
of the consequences of a traffic accident. In the implementation of RSI, issues that significantly
concern the inspector's attention are the risk assessment of the observed deficiencies for the safer
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traffic and the proposing of measures to eliminate the identified deficiency of the road. Due to the
overlapping of the road function, in terms of distance connection and local servicing, measures for
improving traffic safety cannot be uniquely defined. This paper presents the methodology for
performing RSI on roads outside the settlement, on the example of state roads in the district Rasina.
Based on the observed problems of the road from the aspect of traffic safety, measures for improving
the road safety have been considered, with special emphasis on harmonization of different
requirements of the road function.
Keywords: Road Safety Inspection, Road outside the settlement, Impact of road, Road function,
Degree of danger.

1.

УВОД

Европска директива 2008/96 односи се првенствено на трансевропску путну
мрежу (ТЕН) али и на путеве који се укрштају са ТЕН мрежом. Једна од
најзначајнијих процедура унапређења безбедности путева, која произилази из
поменуте директиве је провера безбедности саобраћаја (ПБС). Како би управљале
безбедношћу саобраћаја развијене земље су осмислиле и развиле програм
унапређења безбедности који је примењиван на саобраћајној инфраструктури како
би се смањиле деонице са великим бројем погинулих (Elvik, 2006.; PIARC, 2013.;
OECD/ITF, 2013a).
Према OECD-у циљ провере безбедности саобраћаја је идентификовање фактора
везаних за инфраструктуру или саобраћај који доприносе повећању ризика од
задобијања повреда или настанка саобраћајне незгоде. Питање које се често
поставља се везује за време када је потребно спровести проверу. Аутори различитих
упутстава везаних за управљање безбедношћу саобраћаја сматрају да се у општем
случају провера може и треба се спровести током уобичајене експлоатације пута јер
у том случају указује на грешке и опасности, а помаже и приликом њихове
елиминације. У детаљном извештају о провери се налазе идентификовани
недостаци у погледу безбедности саобраћаја, заједно са конкретним препорукама за
корективне акције (OECD/ITF, 2015).
Законом о путевима, чланом 89, је предвиђено да се врше периодичне и циљане
провере безбедности саобраћаја. Периодичне провере безбедности саобраћаја
управљач пута је дужан да обезбеди најмање једном у периоду од пет година за
путеве првог реда, док се циљане провере односе на путеве са највећим ризиком.
Овај рад има за циљ да прикаже резултате провере безбедности саобраћаја на
државним путевима IБ и IIА реда на дужини од 100 km и да прикаже предлог мера
за унапређење безбедности пута. Провера безбедности саобраћаја је вршена у
оквиру пројекта чији је наручилац ЈП ''Путеви Србије''. На крају рада су приказани
проблеми који највише доприносе настанку и тежини саобраћајних незгода.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Подаци коришћени у овом раду, односе се на државне путеве који се налазе на
територији Расинског округа. Провере безбедности саобраћаја на овој територији
вршене су у периоду од јула до септембра месеца 2018. године, а обухваћени су
државни путеви првог Б и другог А реда.
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Деонице путева првог реда које су биле предмет провере безбедности саобраћаја
су: ДП IБ реда бр. 23 од петље Појате до чвора Макрешане, затим, ДП IБ реда бр. 38
од чвора Макрешане до чвора Блаце. Када је реч о државним путевима IIА реда,
обухваћене су две деонице и то ДП IIА бр. 208 од чвора Брус до чвора Разбојна и
ДП IIА бр. 215 од чвора Каоник (Ђунис) до чвора Рибаре. Укупна дужина
провераваних државних путева износила је 100 km.
Теренски део провере безбедности саобраћаја конципиран је тако да се састојао
из две фазе. Пре почетка вршења провере безбедности саобраћаја, неопходно је било
обезбедити да тим проверавача, буде опремљен одговарајућом опремом за теренски
део, који се пре свега односи на добру уочљивост проверавача од стране осталих
учесника у саобраћају, али и осталу опрему (либеле, мерни точак, пантљике, џепни
метар, фотоапарат, ауто-камера, ротација за возило…). Прва фаза теренског дела се
односила на снимање путева из возила, са камером високе резолуције која у себи
садржи геореференциране податке (о позицији у простору, брзинама кретања, датум
и време). Снимање је вршено на свим деоницама путева, у оба смера кретања у
дневним и ноћним условима. Друга фаза теренског дела, састојала се од детаљног
прегледа деоница и заустављања тима проверавача на свим местима који могу
представљати потенцијалну опасност по све учеснике у саобраћају, у циљу
детаљније анализе. На местима са повећаним ризиком, вршена су одговарајућа
мерења и фотографисања тако да се добију квалитетне фотографије проблема са
подацима о локацији (геореференциране фотографије), тако да се може касније лако
одредити локација проблема и увезати у реалном простору. За одређивање локације
проблема у простору, коришћена је стационажа пута према референтном систему и
GPS координате у формату WGS84.
Наредни корак у реализацији ПБС је креирање извештаја. Методологија
коришћена за структуру извештаја, развијена је од стране PIARC-а4 и састоји се из
следећих поглавља:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Функција пута
Попречни профил пута
Пружање пута
Укрштања
Јавни и приватни сервиси, одморишта и јавни превоз
Рањиве категорије учесника у саобраћају
Вертикална и хоризонтална сигнализација и осветљење пута
Околина пута и елементи пасивне безбедности пута

Након усаглашавања ставова о ризицима међу члановима тима и дискутовања о
уоченим проблемима и могућим препорукама, наредни корак био је припрема
Извештаја о провери безбедности саобраћаја. За сваки уочен проблем је процењиван
ризик настанка незгоде или ризик од задобијања тешких повреда. Наредна фаза
реализације ПБС, представљала је предлог мера за унапређење безбедности
саобраћаја, које су класификоване у три групе (ургентне и краткорочне мере;
средњорочне мере и дугорочне мере). За сваку предложену меру било је потребно
проценити оквирне вредности трошкова који су потребни за реализацију, како би
управљач пута имао могућности да планира буџет са којим би реализовао
предложене мере.

4

PIARC - Permanent International Association of Road Congresses
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На крају Извештаја о ПБС налази се просторни приказ проблема безбедности
саобраћаја, који садржи GPS локацију проблема, стационажу, позицију проблема,
кратак опис проблема, процењен ризик, препоруке за решење проблема и на крају
процењене трошкове предложене мере.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У наставку рада приказани су карактеристични недостаци пута са аспекта
безбедности саобраћаја, уочени током провере безбедности саобраћаја на
територији Крушевца. Сагледавајући све евидентиране проблеме безбедности пута,
приказани су специфични проблеми безбедности пута, који су најчешће уочени.
3.1.

Функција пута

У оквиру прве тачке Функције пута, уочен је проблем који се односи на
помешане захтеве даљинског и локалног саобраћаја. Наиме, провераване деонице
су позициониране у простору тако да повезују значајне делове (округе, градове,
одмаралишта…) у нашој земљи. Проблем се јавља због преклапања захтева
даљинског саобраћаја и локалних кретања. Корисници који имају захтеве
даљинског саобраћаја одликују веће брзине кретања (нпр. крећу са аутопутем), а
што је у директној колизији са локалним саобраћајем. Следећи проблем, а који се
надовезује на претходни, су тзв. линеарна насеља, односно пролазак државног пута
кроз насеље. Услед појаве насеља, појављују се различити корисници на мрежи
путева и појављује се већа дисперзија брзина. Такође, ако се томе дода учешће
теретних возила, јасно је да је ризик на таквим деоницама путева повећан, односно
постоји већи ризик од настанка саобраћајних незгода (слика 1).

Слика 1. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Функција пута/улице''

Као следећи проблем функције пута, уочене су неодговарајуће границе почетка
насеља. У већини случајева, евидентирано је да околина пута има изглед насеља, а
није означено саобраћајним знаком као насеље. Такође, уочено је да постоје чак и
изграђени тротоари, а да је насеље означено касније, иако су испуњени сви услови
да тај део пута буде означен као насеље. Ово је изузетно значајан проблем, јер на
тим деловима пута важи опште ограничење брзине кретања до 80 km/h, а постоји
повећан број рањивих учесника у саобраћају (пешака и бициклиста). Дакле, возачи
на оваквим местима не очекују присуство пешака, чија је изложеност повећана због
већег броја свакодневних кретања, те је због тога повећан ризик од настанка
саобраћајних незгода са пешацима. Овај проблем је изражен како на државним
путевима првог реда, тако и на државном путевима другог реда.
Као ургентна мера за решење проблема, предложено је означавање насеља на
одговарајућим позицијама, тако да се првенствено делује да смањење брзине
кретања возила. Такође, на местима уласка, односно изласка из насеља, потребно је
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изградити тзв. ''капије'' (енг. Gate) или друге мере за смиривање саобраћаја, како би
се возачима указало на промену у амбијенту и додатно усмерила пажња на
постојање рањивих учесника у саобраћају.
3.2.

Попречни профил пута/улице

У тачки ''Попречни профил'', уочени су пре свега проблеми везани за
неодговарајућу ширину коловоза. На неким местима је уочен проблем који се
односи на превелику ширину коловоза. Када је велика ширина коловоза (нпр. око
8 m), јавља се проблем већих експлоатационих брзина на том делу пута, јер се може
рећи да преширок коловоз призива возаче да се крећу већим брзинама, односно
може се рећи да у том случају пут изазива веће брзине кретања (слика 2). У другом
случају, уочени су проблеми за недовољну ширину коловоза у односу на
постављено ограничење брзине. С обзиром да се ради о двотрачним путевима, са по
једном саобраћајном траком по смеру кретања, ширина коловоза није одговарајућа
за безбедно мимоилажење возила.
Следећи најучесталији проблем, јавља се у погледу недовољног попречног
нагиба коловоза. Дакле, уочени су поједини делови пута где је попречни нагиб
коловоза био мали или га уопште није било. Нарочито су опасне ситуације када је
на местима где постоји вертикална конкавна кривина, у самом превоју кривине,
попречни нагиб недовољан. У тим ситуацијама, долази до задржавања воде на
коловозу и неодговарајућег одводњавања.
Потребно је на местима са великом ширином коловоза, смањити ширину
применом одговарајућих мера (нпр. изградња бициклистичких стаза, повећање
ширине тротоара ако су изражени пешачки токови, и сл.), док је на путевима са
недовољном ширином коловоза потребно применити ургентне мере у виду
ограничења брзине кретања возила у складу са тренутном ширином коловоза, а
затим у будућем периоду, предвидети реконструкцију пута, тако да буду кориговани
сви небезбедни елементи пута.

Слика 2. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Попречни профил пута''

Неодржавање елемената пута који имају функцију одводњавања коловоза,
такође води учеснике у саобраћају ка повећаном ризику. На провераваним
државним путевима, уочени су зарасли растињем и запрљани риголи. Такође, на
неким местима су и банкине неадекватно одржаване па ни оне не могу одводити
воду са коловоза, него у том случају долази до задржавања воде на коловозу.
Задржавање воде на коловозу може довести до појаве aquaplaninga и том приликом
дестабилизације возила, односно неконтролисаног кретања. Незгоде које могу
настати у овим ситуацијама су најчешће исклизавање и силазак возила са пута. Зато
је потребно на сви критичним местима обезбедити довољан попречни нагиб.
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3.3.

Пружање трасе пута

Када је у питању пружање траје најучесталији проблеми који су уочени током
вршења провере безбедности саобраћаја, односе се на променљиве радијусе
хоризонталних кривина, неодговарајуће вођење трасе пута и хоризонталне кривине
са малим радијусом у односу на ограничену брзину (слика 3).
Постојање хоризонталних кривина са променљивим вредностима радијуса,
представља велики проблем са аспекта безбедности саобраћаја, а нарочито су
опасне ''корпасте'' кривине, где кривина релативно великог радијуса прелази у
кривину са мањим радијусом. Ово може довести до дестабилизације и преласка
возила у траку за кретање возила из супротног смера, а ове ситуације су
проблематичне и за двоточкаше (мотоциклисте и мопедисте).
Наредни проблем који је у вези са пружањем трасе провераваних путева, односи
се на вођење трасе пута. Током провере безбедности саобраћаја, уочени су проблеми
неодговарајућег вођења трасе пута. Овај проблем је нарочито изражен у кривинама
и у ноћним условима одвијања саобраћаја, где није могуће благовремено
сагледавање пута испред возила. Како би се решио проблем вођења саобраћаја,
потребно је поставити смероказе за означавање пружања трасе, а у кривинама
додатно поставити табле за усмеравање.

Слика 3. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Пружање трасе пута''

3.4.

Укрштања

Када су у питању укрштања, најчешћи проблеми који су уочени на провераваним
путевима, а односе се на укрштања приказани су на слици 4.

Слика 4. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Укрштања''

Код тачке ''Укрштања'', најучесталији проблем који уочен провером
безбедности саобраћаја односи се на небезбедан угао укрштања путева/прикључака,
недостатак знакова приоритета и смањену прегледност на укрштањима. Проблеми
небезбедног угла укрштања (најчешће ''Y'' тип) везани су за отежано сагледавање
саобраћаја на прилазима раскрсници, али и могуће нејасноће (збуњујуће ситуације)
у вези са првенством пролаза, што може допринети погрешном избору и може
водити ка настанку саобраћајних незгода. Неке раскрснице су слабо уочљиве, због
присуства вегетације или препрека у непосредној зони раскрсница, а то се директно
одражава на смањење прегледности. Следећи проблем се односи на недостатак
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знакова приоритета на укрштањима (најчешће је то знак ''обавезно заустављање'')
што може допринети лошем сагледавању саобраћајних ситуација.
Како би се унапредила безбедност на укрштањима, потребно је пре свега
поставити одговарајуће саобраћајне знакове чиме би се дефинисали приоритети на
укрштањима, а затим повећати прегледност у зонама раскрсница, тако да се уклони
сувишна вегетација или уклоне/удаље објекти који ограничавају прегледност. Као
дугорочна мера, потребно је да се угао укрштања код раскрсница изведе на начин
да буде безбедан, односно реконструисати постојеће ''Y'' раскрснице, тако да се
укрштају под углом од приближно 90 степени, односно преобликовати раскрсницу
у правилну ''Т'' раскрсницу или у кружну раскрсницу.
3.5.

Јавни и приватни сервиси, одморишта и јавни превоз

Код тачке ''Јавни и приватни сервиси, одморишта и јавни превоз'', након
спровођења провере безбедности саобраћаја, уочено је да су најчешће уочени
проблеми везани за велики број приступа државном путу (слика 5).
Контрола приступа је један од важних процеса које је потребно спровести у
нашој земљи, јер се овај проблем јавља на целој мрежи путева у Србији. Током
вршења провере безбедности саобраћаја, уочени су проблеми који се односе на
неуређене и нелегалне приступе државном путу. Неуређене приступе у већини
случаја карактерише превелика ширина приступа и околност да нису физички
одвојени од коловоза, а то је најчешће уочено код комерцијалних приступа путу.
Повећан број приступа води ка повећаном броју саобраћајних незгода. Како би се
смањио број приступа потребно је спровести контролу приступа на начин да се
нелегални приступи затворе или да се преусмере. Поред тога, могуће је изградити
сервисне саобраћајнице које би вршиле своју улогу ''сабирања'' саобраћаја и њих
укључити на државни пут као регуларну раскрсницу. Када је реч о неуређеним
приступима (са великом ширином), њих је потребно уредити на начин да се физички
одвоје од коловоза и потребно је дефинисати места уласка/изласка на коловоз
државног пута.

Слика 5. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Јавни и приватни сервиси,
одморишта и јавни превоз''

На већини стајалишта јавног превоза уочено је да недостају ознаке за аутобуско
стајалиште, док у доста мањем броју недостају саобраћајни знакови за аутобуско
стајалиште. Одређен број стајалишта је изведен на коловозу и то на делу пута ван
насеља, где су експлоатационе брзине возила велике, што је уочено као проблем, по
путнике, тј. кориснике јавног превоза Такође, стајалишта јавног превоза у већини
случаја нису била одговарајуће осветљена јавном расветом, што може изазвати код
путника који чекају на јавни превоз осећај небезбедности и страха.
Већина површина коју су возачи користили за предах, била је неуређена.
Одморишта су у већини случајева била уз ивицу коловоза без постојања физичког
острва и без осветљења, али и без асфалтне подлоге. Одморишта је потребно
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уредити на одговарајући начин, тако да не представљају проблем са аспекта
безбедности саобраћаја.
3.6.

Рањиве категорије учесника у саобраћају

Имајући у виду да се ради ванградским условима одвијања саобраћаја, на рањиве
категорије учесника у саобраћају се мора додатно усмерити пажња. На слици 6,
приказани су карактеристични проблеми, који се јављају на државним путевима у
Расинском округу.

Слика 6. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Рањиве категорије учесника у
саобраћају''

Као што је на почетку споменут проблем постојања линеарних насеља кроз које
пролази државни пут, уочени су и проблеми везани за потребе рањивих учесника у
саобраћају. Први уочени проблем који се понављао на мрежи анализираних путева
је недостатак пешачке инфраструктуре у насељима, односно недостатак изграђених
тротоара. У оваквој ситуацији, пешаци су приморани да се крећу коловозом и тиме
се повећава ризик од настанка саобраћајних незгода, а поготову у ноћним условима
саобраћаја. Проблем постаје још већи кад постоји низ кућа и објеката поред
коловоза државног пута са обе стране, а не постоји тротоар ни са једне стране
коловоза, где важи опште ограничење брзине на путевима ван насеља до 80 km/h.
Слична ситуација је уочена и са бициклистима који су приморани да се крећу
коловозом са осталим динамичким саобраћајем.
Следећи проблем се односи на паркирана возила на тротоарима у насељима, а
нарочито у зонама школе. Возила која су паркирана на тротоарима приморавају
пешаке да се крећу коловозом, што директно утиче на повећање ризика настанка
незгода које су са пешацима, по правилу, са најтежим последицама.
Како би се унапредила безбедност рањивих учесника у саобраћају, неопходно је
изградити тротоаре са обе стране коловоза у насељима. Када је реч о бициклистима,
уколико је могуће изградити бициклистичке стазе (или пешачко бициклистичке)
или траке. У зони где се налазе возила паркирана на тротоарима потребно је
грађевинским мерама (стубићи, жардињере, кугле и сл.) забранити паркирање.
3.7.

Вертикална и хоризонтална сигнализација и осветљење пута/улице

У оквиру тачке која се односи на саобраћајну сигнализацију (вертикална и
хоризонтална) и осветљење пута уочени су проблеми везани за неадекватно
осветљење пута (слика 7). Осветљење пута није на задовољавајућем нивоу на
појединим деоницама путева. Проблем код осветљења односи се на застарелу
технологију коришћене јавне расвете, тако да сноп светла због непостојања сочива,
не осветљава коловоз.
Када је у питању сигнализација, уочени су проблеми везани за избледеле ознаке
на коловозу. То су најчешће ознаке пешачког прелаза у насељима, затим ивичне
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линије, разделне линије и сл. Проблем непостојања ивичних линија на путевима
утиче на лоше вођење саобраћаја, нарочито у ноћним условима и може изазвати
незгоде силаска возила са пута. На многим местима на истраживаним путевима,
уочени су саобраћајни знакови заклоњени растиње, што онемогућава благовремено
сагледавање саобраћајне ситуације. Такође, уочен је и недостатак табли за
усмеравање у кривинама.

Слика 7. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке ''Вертикална и хоризонтална
сигнализација и осветљење пута'

Потребно је заменити старо осветљење са новим типом расвете (нпр. лед
расвета), а нарочито у насељима. Такође би требало поставити додатну расвету на
пешачким прелазима, како би истакли пешаке приликом преласка коловоза. Такође,
би требало обновити ивичне и разделне линије на државним путевима и уклонити
растиње које заклања саобраћајне знакове.
3.8.

Околина пута и елементи пасивне безбедности пута

Један од начина унапређења безбедности путне инфраструктуре представља
заштита елемената који могу довести до настанка саобраћајних незгода или
повећања последица евентуалних незгода. Током провере безбедности саобраћаја,
по питању околине пута и пасивне безбедности пута, уочени су проблеми који се
односе на недостатак заштитних ограда, на небезбедне завршетке заштитних ограда,
неповезаност заштитних ограда и незаштићене бетонске објекте поред пута (слика
8).
Недостатак заштитних ограда најчешће је уочен у хоризонталним кривинама и
на путу у насипу где се налазе стрме косине и где постоји повећан ризик слетања
возила са пута. Заштитне ограде на провераваним путевима на већини анализираних
деоница, нису завршене на одговарајући начин, односно на пасивно безбедан начин.
Такође, у вези заштитних ограда, пронађен је проблем неповезаности заштитних
ограда, односно постојања прозора у оградама (енг. Windows).
Велики проблем у погледу пасивне безбедности, представљају бетонске
непокретне препреке поред коловоза. Ту се пре свега мисли на незаштићене
бетонске стубове електричне енергије или јавне расвете, који се налазе непосредно
уз ивице коловоза. Такође, уочен је проблем опасних бетонских цевастих пропуста
кућних приступа, који се налазе уз ивицу коловоза.

Слика 8. Најчешће уочени проблеми у оквиру тачке '' Околина пута и елементи
пасивне безбедности пута''
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Како би се унапредили елементи пасивне заштите пута, потребно у складу са
стандардом СРПС 1317 о системима задржавања на путевима, поставити заштитне
ограде у хоризонталним кривинама и на местима са стрмим косинама, како би пут
''опростио'' грешку возачу (енг. Forgiving roads) и избегле незгоде слетања возила са
пута. Такође, потребно је завршетке заштитних ограда извести на пасивно безбедан
начин, постављањем ублаживача удара или завршити заштитну ограду укосо (у
страну) у складу са стандардима. Незаштићене бетонске стубове је потребно
заштитити са заштитном, оградом или заменити их са пасивно безбедним стубовима
(енг. Slip Base Pole).
4.

ЗАКЉУЧАК

Унапређење путне инфраструктуре представља велику могућност за унапређење
стања безбедности саобраћаја у целој држави. Применом модерних алата, односно
провере безбедности саобраћаја, могуће је идентификовати проблеме на путевима,
а затим деловати одговарајућим мерама за унапређење путне инфраструктуре и пре
догађања саобраћајних незгода.
На примеру путева у Расинском округу, представљени су најучесталији
проблеми уочени током спровођења провере безбедности саобраћаја. Највећи број
проблема који могу допринети најтежим последицама, односи се на тачку Околина
пута и пасивну безбедност пута (бетонски стубови, цевасти пропусти…). Такође,
велики проблеми уочени су у оквиру тачке Пружање трасе пута, са чијим
решавањем би се унапредило стање безбедности путне инфраструктуре (решавање
''корпастих'' кривина, неодговарајући радијуси хоризонталних кривина…).
Стална употреба алата за унапређење путева, довела би до унапређења
безбедности саобраћаја на целом подручју, а нарочито унапређење фактора пут.
Зато је потребно у локалним заједницама периодично спроводити провере
безбедности саобраћаја и пратити имплементацију предложених мера као и њихове
ефекте, односно ефикасности појединачних мера.
Провере безбедности саобраћаја се могу спроводити на свим путевима и
улицама. У овој студији случаја приказани су резултати провере за државне путеве
првог и другог реда. Међутим, локалне заједнице би могле покренути поступак
вршења провера безбедности саобраћаја и на путевима који су њихово власништво
и на тај начин унапредити безбедност саобраћаја на територији своје локалне
заједнице.
5.
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