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ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМА
У КОНТРОЛИ БРЗИНЕ
EFFECTS OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS APPLICATIONS
IN SPEED ENFORCEMENT
Ненад Николић1
Резиме: Појам интелигентни транспортни системи (ИТС) представља систем мера и технологија на
националном нивоу чији циљ је повећање нивоа безбедности саобраћаја, ефикасније одвијање саобраћаја
са мање застоја и снижени ниво загађења животне средине.
Примена ИТС апликација, које су саставни део возила и транспортне инфраструктуре, у највећем броју
случајева треба да помогне возачу у току вожње и да смање ризик од настајања саобраћајне незгоде. Ови
системи, најчешће се примењују као превентива настајању саобраћајних незгода, али се користе и при
ублажавању последица саобраћајних незгода.
Једно од подручја примене интелигентних транспортних система представља и систем за контролу
саобраћаја, а најчешће примењивана ИТС апликација су камере за контролу брзине. У раду ће бити
описане камере за контролу брзине и европска искуства у њиховој примени, са посебним нагласком на
ефекте примене ових ИТС апликација.
Кључне речи: Интелигентни транспортни системи, контрола саобраћаја
Abstract: The concept of intelligent transportation systems (ITS) is a system of measures and technologies at
the national level aimed at increasing the level of traffic safety, efficient traffic flow with less congestions and lower
levels of pollution.
Deployment of ITS applications, which are an integral part of the transport infrastructure and vehicles, in most
cases are aimed to help the driver while driving and to reduce the risk of traffic accidents. These systems, usually
applied as a preventative measure to avoid traffic accidents, but are used to mitigate the effects of accidents as well.
One of the application areas of intelligent transportation systems is a system for traffic control, and most
frequently used ITS applications are speed cameras. The paper describes speed camera and European experience in
their use, with special emphasis on the effects of use of ITS applications.
Keywords: Intelligent Transport Systems, Traffic Enforcement

1. УВОД
Примена интелигентних транспортних система (ИТС) широм света значајно се повећава из године
у годину. ИТС представља напредне система чији циљ је да омогуће управљање саобраћајем и обезбеде
корисницима транспортног система боље информисање, виши ниво безбедности и координисану и
„паметнију“ употребу транспортне мреже у свим видовима транспорта.
Интелигентни транспортни системи (ИТС) представљају системе у којима су информатичка и
телекомуникациона технологија примењене у друмском транспорту (укључујући инфраструктуру, возила
и учеснике у саобраћају), управљању саобраћајем и мобилношћу и као интерфејс са другим видовима
транспорта (EU, 2010:2).
Примена ИТС у земљама у развоју, без обзира на цену или степен технолошког развоја, ће добијати
све значајније место и са очекиваним растом мобилности имаће значајан утицај на безбедност саобраћаја.
1 Генерални менаџер, Николић Ненад, дипл.инж.саоб, Транспортни секретаријат за Југоисточну Европу (СЕЕТО), Београд, email:
nnikolic@seetoint.org

227

Ненад Николић
ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМА У КОНТРОЛИ БРЗИНЕ

2. ПОДЕЛА ИТС
По месту на којем се информације преносе корисницима разликујемо:
-- Интелигентна транспортна средства,
-- Интелигентне саобраћајнице.
Функције интелигентног транспортног средства у циљу спречавања саобраћајних незгода помажу
возачу да избегне или предупреди незгоду употребом система који се налазе у возилу и који процењују
природу или значај претње, узимајући у обзир стање возача. Циљ ових функција је да помогну возачу,
мењајући његово понашање у неким ситуацијама. У зависности од значаја и близине претње систем ће
возача: информисати о опасности што раније, упозорити га ако возач није правовремено реаговао и
активно помоћи или самостално реаговати у циљу избегавања саобраћајне незгоде.
Допунске функције интелигентног транспортног средства помажу возачу да се креће безбедном
брзином, држи безбедно растојање, вози у истој саобраћајној траци, не започиње претицање у критичној
ситуацији и избегне сударе са рањивим учесницима у саобраћају.
Интелигентне саобраћајнице представљају системе који су део опреме на путевима и служе за повећање
нивоа безбедности саобраћаја и побољшање ефикасности саобраћајног система. У зависности од улоге
у систему разликујемо неколико типова ИТС заснованих на инфраструктури: системи за управљање
саобраћајем на путевима, системи за контролу саобраћаја, системи за информисање путника, системи за
управљање саобраћајем на раскрсницама, системи за заштиту пешака, ...

3. ПРИМЕНА ИТС У КОНТРОЛИ САОБРАЋАЈА
Значајнија примена ИТС у контроли саобраћаја датира из 60-их година прошлог века, а вредно је спомена
да је овакав вид контроле саобраћаја био у употреби у Републици Србији 80-их година прошлог века.
У свету је у овом тренутку у примени читав спектар ИТС апликација у контроли саобраћаја. Оне
су усмерене на утицај на возача у периоду пре и током саобраћајне незгоде. Аутоматска детекција и
регистровање саобраћајних прекршаја најчешће се односи на следеће саобраћајне прекршаје:
-- прекорачење брзине,
-- пролазак на црвено светло,
-- одстојање између возила (посебно у тунелима),
-- коришћење трака намењених за кретање возила јавног превоза,
-- нерегистовано возило,
-- нерегуларне димензије возила и осовинско оптерећење,
-- класификација и контрола приступа возила.
Контрола брзине може се вршити на месту или на деоници. Фиксни уређаји су постављени на порталу
поред саобраћајнице и податке шаљу путем радио везе, а преносиви уређаји могу да буду постављени поред
пута или у возилу и својом честом променом положаја могу да допринесу бољој контроли саобраћајних
прекршаја. Честа је примена ових уређаја за контролу брзине у зонама радова на путу. Контрола брзине
на деоници спроводи се прикупљањем података са два или више мерних места на деоници пута са
јединственим ограничењем брзине.
Систем за детекцију проласка на црвено светло омогућава детекцију прекршаја 24 сата дневно, у свим
временским условима. Инфрацрвена камера за видео детекцију повезана је са центром у коме се врши
препознавање регистарских таблица и аутоматски се генерише извештај о прекршају.

4. МЕРЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРИМЕНЕ КАМЕРА У КОНТРОЛИ БРЗИНЕ ВОЗИЛА
Како би реално оценили ефекте примене ИТС у контроли саобраћаја и измерили њихову ефикасност,
последњих година урађен је значајан број студија у земљама које примењују ИТС апликације у друмском
саобраћају. Већина студија се бави вредновањем примене ИТС апликација у контроли брзине возила и
контроли проласка на црвено светло. У овом раду, фокус ће бити на примени камера у контроли брзине
возила и мерењу ефеката њихове примене.
Када је неопходно извршити мерење ефеката примене мере за повећање безбедности саобраћаја, као што
је примена ИТС у контроли брзине возила, неопходно је упоредити измерени број саобраћајних незгода и
настрадалих после примене камера, са процењеним бројем незгода и настрадалих у случају да камере нису ни
постављене. Ова процена («doing nothing» сценарио) има директан утицај на оцену ефикасности примењених
мера. У раду су представљене неколике методе процене, сваки од њих са својим предностима и лошим странама.
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4.1. Регресија према средњој вредности
Важна ствар приликом процене будућег броја саобраћајних незгода и настрадалих на некој тачки пута
на којој је предвиђена примена камера представља начин на који је место изабрано за примену мера за
повећање безбедности саобраћаја.
У случајевима где је један од критеријума за избор локације за постављање камере број незгода
и настрадалих који треба да превазиђе одређени критични број, треба да се узме у обзир статистички
феномен који се назива регресија према средњој вредности (regression-to-mean) и који је први пут описан
од стране енглеског научника Френсиса Галтона 1877. године. Овај статистички принцип наводи да
уколико се спроводи мерење неке величине, и уколико се из првог мерења изаберу узорци чије су измерене
вредност или екстремно високе или ниске, очекиване вредности другог мерења изабраних узорка биће
ближе просечној вредности узорака измерених у првој серији.
У случају примене камера за контролу саобраћаја уколико је екстремни број незгода и настрадалих
употребљен као критеријум за избор локације камере и искоришћен за прорачун стања и ако не би биле
примењене никаве мере за повећање безбедности саобраћаја, постоји реална опасност да процењени број
незгода које би се догодиле буде прецењен. Ово директно води ка прецењивању ефеката примене камера на
посматраној локацији. Овим су се проблемом, у оквиру Енглеског програма примене камера у безбедности
саобраћаја, бавили Hauer (1997) и Hirst, Mountain и Maher (2004), а проблем је уочен и анализиран од
стране Department for Transport (2001).
Величина регресије према средњој вредности (РТМ) зависи од више фактора: дужине трајања периода
посматрања, минималног броја догађаја који су потребни да место буде разматрано за употребу камера
за контролу саобраћаја и који су критеријуми према којима је место изабрано да буде део програма за
употребу камера. РТМ ће бити значајно већи ако је критеријум за избор локације камера строжији и
уколико је очекивани број незгода или повређених мањи. Ово наводи на закључак да ће РТМ бити већи
за ванградске деонице пута, јер се на овим деоницама догађа мањи број незгода у току године. Уколико
се, сем броја незгода и настрадалих, користи и проценат возила који се креће преко ограничења брзине и
погодност места за постављање камере, смањује се утицај регресије на коначне резултате.
4.2. Методе за процену броја незгода и настрадалих у саобраћајним незгодама
Постоје бројне методе за процену броја незгода и настрадалих на одређеној локацији, а овде ће бити
наведено само неколико:
-- log-linear модел – метода која се користи за процену број незгода и настрадалих на посматраној
локацији у периоду после увођења камера за контролу саобраћаја. Прикупљају се подаци о броју
саобраћајних незгода и настрадалих пре постављања камера, а претпоставка је да број незгода и
настрадалих подлеже Пуасоновој расподели. Модел користи и дугорочни национални тренд и
сезонске варијације везане за наведену локацију како би дао процену броја незгода или настрадалих
на одређеној локацији. Ова метода не узима у обзир никаква подешавања везана за регресију према
средњој вредности.
-- Метода контролне групе – метода која користи мерења на контролним местима. Контролна места
имају сличне или исте карактеристике попречног профила и безбедности саобраћаја као и места
на којима су постављене камере. Једна су изабрана за контролна места, а друга за места на којима
се постављају камере. Обезбеђујући да су контролна места независна и издвојена од места примене
камера и бирајући их по истим критеријумима, обезбеђује се процена колики би био број незгода
и настрадалих у случају да нису предузете никакве мере на локацијама где су камере постављене.
Најрепрезентативнији резултати били би добијени када би се насумично бирала локација из групе
места са истим карактеристикама. Нажалост, ово је веома тешко изводљиво због релативно малог
броја локација са истим карактеристикама и неопходности да се бар половину локација које су
кандидати за постављање камера оставити без очекиване мере за повећање безбедности саобраћаја.
Из тог разлога, најчешће, се користе унапред изабрани парови локација. Коришћење ове методе је
нарочито компликовано када су у питању велики пројекти, тако да се она користи ретко.
-- Статистичка метода - ова метода користи статистичке методе да моделира тренд броја незгода и
настрадалих на основу резултата који се прикупљају на релевантном узорку, а затим модел примени
за прогнозу броја незгода и настрадалих. Уколико се модел прави на основу података са великог броја
места, за модел се може користити емпиријска Бајесова метода. У случају да се селекција податка са
већег броја мерних места врши тако да су изабрана места и по додатним критеријумима (сем по
критеријуму броја незгода и настрадалих) може се исправити ефекат који проузрокује РТМ. У овој
методи очекиван број незгода се процењује коришћењем два извора информација о посматраној
локацији: уоченом броју незгода на локацији пре увођења мера за повећање безбедности саобраћаја
и процени броја незгода добијеној употребом модела за предвиђање насталог на основу података
са места која имају исте или сличне карактеристике у смислу статистике безбедности саобраћаја,
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величине саобраћајног тока и попречног профила. Историјски подаци о броју незгода помажу да у
обзир буду узете и карактеристике локације које нису обухваћене моделом за предвиђање, а процене
добијене моделом помажу да се исправе забележени ефекти случајних догађаја. Прикупљају се и
подаци о саобраћајним незгодама после постављања камера као би била извршено упоређивање
измерених података са подацима добијених проценом.
-- Емпиријска Бајесова метода - Циљ емпиријске Бајесове методе је да да непристрасну процену
вредности броја незгода и настрадалих на посматраној локацији користећи све расположиве
информације. У ове информације спадају: број незгода на посматраној локацији и историјски подаци
о броју незгода на местима са сличним карактеристикама као одабрана локација. Ова места са сличним
карактеристикама називају се и референтна популација (Хауер, 1997). Референтна популација може
бити веома уска, састављена од локација са веома сличним карактеристима путног профила (тип
коловоза, ограничење брзине, контрола приступа, ...) као посматрана локација или, пак, потпуно
супротна. На основу величине референтне популације добијеним подацима се додељују тежински
фактори. У оквиру референтне популације врши се прикупљање података, а параметри модела,
који ће бити добијен на основу референтне популације, зависе од типа саобраћајне незгоде (све
незгоде са повређенима, незгоде са тешко повређенима или погинулима), тип пута, тип коловоза и
ограничења брзине, а користе и податке о саобраћајном току, дужини локације на којој је примењена
видео контрола и број мањих раскрсница/укрштаја дуж локације. Модел треба да да математичку
формулу којом ће се добити независна процена просечног броја саобраћајних незгода у току једне
године на посматраној локацији са задатим карактеристикама. Овај модел тежи да пронађе средњу
вредност према којој тежи измерени број незгода на локацији са одређеним карактеристикама, како
би били елиминисани ефекти РТМ.

5. ЕВРОПСКА ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ КАМЕРА У КОНТРОЛИ БРЗИНЕ
Већина европских земаља које управљају саобраћајем, управљају и безбедношћу саобраћаја и имају
разрађену стратегију примене ИТС. Користи које настају применом ИТС у контроли брзине су значајне и
огледају се у смањењу броја погинулих и повређених, доказаној финансијској исплативости ИТС апликација
и стварању позитивних ставова јавног мњења о примени уређаја за контролу брзине. У наредним пасусима
биће представљени резултати појединих европских студија рађених последњих десет година.
Приручник мера за повећање безбедности саобраћаја норвешког аутора Руне Елвика даје преглед
исплативости мера за повећање безбедности саобраћаја, међу којима су и апликације за контролу
саобраћаја. Према анализираним студијама употреба камера доводи до смањења саобраћајних незгода за
19 %, а незгода са повређенима за 17 %. Ова мера има веће ефекте у градским срединама где доводи до
смањења незгода за 28 %. Однос користи и трошкова варира у различитим студијама и креће се у интервалу
1:2,6 до 1:26,7 (Елвик, 2004).
У извештају рађеном за The Cochrane Library из 2010. године представљено је да је у свих 28 анализираних
студија пронађен утицај камера за контролу брзине на смањење саобраћајних незгода и сабраћајних
незгода са погинулима и тешко повређенима. У непоредној близини места на којима су постављене камере
уочено је смањење свих незгода за 8 до 49%, а у највећем броју студија овај постотак варира између 14 и 25.
Проценат смањења незгода са погинулима и тешко настрадалима се креће од 11% до 44%. Ефекти на ширу
зону око постављених камера представљени су смањењем од 9% до 35%, а у највећем броју студија овај
проценат варира од 11% до 27%. Студије које су анализирале дужи временски период примене показале су
да се овај позитиван тренд одржава или побољшава током времена.
Резултати примене камера у контроли брзине у Енглеској (PA Consulting Group and University College
London, 2005) објављени су као резултат истраживања које је трајало четири године у 24 енглеске области.
Kao oсновна препрека широкој употреби камера у Енглеској, средином 90-их, идентификована је законска
регулатива која није дозвољавала да локална самоуправа, као финансијер дела опреме и одржавања,
надокнађују своје трошкове од наплате казни утврђених овим уређајима. Када је ово омогућено започела је
реализација пилот пројекта у осам области Енглеске. Већ после прве године користи добијене пројектом су
биле толико велике да је одлучено да се програм прошири на нацонални ниво (24 области – 2 300 локација).
После четири године извршена је анализа резултата пројекта и утврђено је да је:
-- број погинулих и повређених смањен – истраживања су показала да је број саобраћајних незгода
са повређенима смањен за 22 %, а број погинулих и повређених за 42 % на местима где су камере
постављене. Уочена је јасна корелација између смањења брзине возила и смањења броја саобраћајних
незгода са повређенима.
-- Однос користи:трошкови је 2.7:1 – четврте године истраживања користи које су добијене применом
камера процењене су на 258 мил. £, а трошкови 96 мил. £.
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Примена камера за контролу брзине у Француској добила је на интензитету усвајањем Националног
плана безбeдности саобраћаја (2003). До краја 2005. године постављено је 1.000 камера, а свака локација је
видно обележена. Резултати су показали да се проценат возила која прекорачују брзину смањио са 7% на
3% на местима где су постављене камере, а да је на овим локацијама забележено 85% смањење саобраћајних
незгода у 10-месечном периоду (Njord, 2006).
У оквиру CENTRICO пројекта рађена је студија евалуације примене камера за контролу брзине на
деоници пута у рајнској области (Немачка). Упоредна анализа незгода на овој и контролној деоници
показала је смањење од 30-40% саобраћајних незгода на које је могуће утицати мерама контроле брзине,
али не и јасно смањење укупног броја саобраћајних незгода (PIARC, 2004).
Према извештају шкотског Статистичког билтена о ефектима програма примене камера у контроли
саобраћаја за 2011. годину (после три године примене мера) уочено је да је број погинулих или тешко
повређених лица на местима где су постављене камере 68% нижи после увођења ових мера, а да је број
незгода са повређеним лицима смањен за 48%. Важно је напоменути да је у анкети 71% испитаника
одговорио да камере за контролу брзине помажу у спречавању опасне/насилничке вожње и да помажу
у превенцији незгода. Такође, 82% испитаника види употребу камера као корисну ствар у безбедности
саобраћаја.

6. ЗАКЉУЧАК
У условима када су могућности за финансирање великих инфраструктурних објеката или обимних
мера у безбедности саобраћаја веома смањене, неопходно је расположиве ресурсе уложити на такав
начин да се постигне најбољи однос користи и улагања. Као оптимално решење појављује се улагање у
интелигентне транспортне системе који представља спој саобраћајног инжењерства и информационих и
телекомуникационих технологија и који омогућава боље искоришћење постојећих капацитета и безбедније
одвијање саобраћаја.
ИТС апликације су саставни део возила и транспортне инфраструктуре и у великом броју случајева
остварују комуникацију између возача, возила и инфраструктуре. Ови системи, најчешће се примењују
као превентива настајању саобраћајних незгода, али се користе и при ублажавању последица саобраћајних
незгода.
Једна од области примене ИТС у безбедности саобраћаја је примена у контроли саобраћаја, а
најзначајнија апликација у овој области је употреба камера у контроли брзине возила. Да би се измерила
ефикасност примене камера у контроли брзине потребно је упоредити стање после примене са очекиваним
стањем да није било примене никаквих мера.
Европска искуства у примени камера за контролу брзине показала су да је ова мера довела до смањења
брзине возила, броја настрадалих и да је друштвено прихватљива. Користи које настају применом камера
су значајне и треба да буду аргумент који ће довести до њихове широке примене на територији Републике
Србије.
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