Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима

САДРЖАЈ
1

ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА ................................................. 6

2

АНАЛИЗА УТИЦАЈА РАЗЛИЧИТИХ ЧИНИЛАЦА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА ........................................................................................................................... 12

3

2.1

Фреквенција пропуста који су довели до настанка саобраћајних незгода на
страни железнице односно на страни учесника у друмском саобраћају .......... 13

2.2

Резултати који се односе на утицај неких индивидуалних карактеристика
учесника у саобраћајним незгодама на настанак саобраћајних незгода .......... 15

2.3

Анализа утицаја категорије пруге и пута, угла укрштања, прегледности у зони
прелаза и стање коловоза ....................................................................................... 20

2.4

Анализа ограничене брзине кретања друмских и железничких возила и врсте
осигурања прелаза пута преко пруге. .................................................................... 24

2.5

Приказ временске анализе саобраћајних незгода ............................................... 26

2.6

Приказ последица саобраћајних незгода на пружним прелазима .................... 31

НАЧИН РАДА УРЕЂАЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ПУТНО-ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА И УТИЦАЈ
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ...................... 36
3.1

3.1.1

Структура аутоматског уређаја: ....................................................................... 36

3.1.2

Контрола рада и исправности аутоматског уређаја: ..................................... 36

3.1.3

Уређај се активира: ........................................................................................... 36

3.1.4

Уређај се дезактивира: ..................................................................................... 37

3.1.5

Начин функционисања семафора, звона и полубраника ............................. 37

3.2

4

Начин рада уређаја за осигурање путно-пружних прелаза ................................. 36

Утицај неисправности уређаја на настанак саобраћајних незгода ..................... 38

3.2.1

Саобраћајне незгоде које се догађају у условима квара уређаја, а као
последица грешке железничког извршног особља ....................................... 38

3.2.2

Саобраћајне незгоде које се догађају условима квара уређаја, а као
последица стицаја неповољних околности .................................................... 39

ДЕТАЉНА АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПРЕЛАЗИМА ПУТА ПРЕКО
ПРУГЕ ................................................................................................................................ 40
4.1

Детаљна анализа саобраћајних незгода по путно-пружним прелазима
Инфраструктуре Железнице Србије ....................................................................... 40

4.1.1

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 57+350 пруге Београд
- Бар .................................................................................................................... 40

1

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
4.1.2

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 62+900 пруге
Београд – Младеновац - Ниш. ......................................................................... 42

4.1.3

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 40+050 пруге
Београд – Суботица........................................................................................... 44

4.1.4

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 101+239 пруге
Сталаћ – Краљево - Пожега. ............................................................................. 46

4.1.5

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 46+218 пруге
Београд – Шид ................................................................................................... 48

4.1.6

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу PBL 4 у km 71+738 пруге
Београд – Врбница . .......................................................................................... 49

4.1.7

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 19+370 пруге
Смедерево – Мала Крсна. ................................................................................ 51

4.1.8

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу PBF-5 у км 168+193 пруге
Београд – Младеновац - Ниш. ......................................................................... 53

4.1.9

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу ППО-2 у km 117+478 пруге
БЕОГРАД-НОВИ САД-СУБОТИЦА ...................................................................... 55

4.1.10 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу ППС-2 у km 166+756 пруге
БЕОГРАД-НОВИ САД-СУБОТИЦА ...................................................................... 57
4.1.11 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу PBI 1 у km 46+822 пруге
Београд – Врбница . .......................................................................................... 59
4.1.12 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 153+305 пруге Црвени
Крст – Зајечар – Прахово пристаниште. .......................................................... 61
4.1.13 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 75+695 пруге
(Београд) Ресник - Врбница (Бар) .................................................................... 62
4.1.14 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 27+822 пруге
Београд – Мaла Kрсна Пожаревац - Ниш....................................................... 64
4.1.15 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 28+174 пруге РумаШабац................................................................................................................. 66
4.1.16 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу PPM-2 у km 99+047 пруге
Београд-Нови Сад-Суботица. ........................................................................... 68
4.1.17 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 74+241 пруге
Ниш – Димитровград. ....................................................................................... 70
4.1.18 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 7+926 пруге Нови
Сад – Сомбор. .................................................................................................... 72
4.1.19 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 75+800 пруге
Сталаћ – Краљево - Пожега. ............................................................................. 73
4.1.20 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 250+065 пруге
Ниш – Прешево. ................................................................................................ 75
2

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
4.1.21 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 4+340 пруге
Смедерево – Мала Крсна. ................................................................................ 77
4.1.22 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 113+912 пруге
Ниш - Црвени Крст – Зајечар - Прахово пристаниште. .................................. 78
4.1.23 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 36+390 пруге
Шабац – Зворник............................................................................................... 81
4.1.24 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 155+987 пруге
Београд – Младеновац - Ниш. ......................................................................... 82
4.1.25 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 79+362 пруге
Београд – Младеновац - Ниш. ......................................................................... 85
4.1.26 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 63+946 пруге
(Београд) Ресник -Врбница (Бар) ..................................................................... 87
4.1.27 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 335+805 пруге
Ниш - Прешево. ................................................................................................. 89
4.1.28 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 215+353 пруге
Београд – Младеновац - Ниш. ......................................................................... 91
4.1.29 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 84+080 пруге
Београд - Шид. .................................................................................................. 92
4.1.30 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 31+274 пруге Лапово Краљево-Косовска Митровица (Север) .......................................................... 94
4.1.31 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 268+318 пруге Београд
– Ниш - Прешево ............................................................................................... 96
4.1.32 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 295+103 пруге
Београд – Ниш - Прешево ................................................................................ 98
4.1.33 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 304+280 пруге Београд
- Ниш - Прешево .............................................................................................. 100
4.2

Опасне ситуације из којих најчешће долази до настанка саобраћајних
незгода .................................................................................................................... 102

4.2.1

Опасне ситуације на прелазима са пасивном сигнализацијом .................. 102

4.2.2

Опасне ситуације на прелазима са активном сигнализацијом .................. 102

5

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ .............................................................. 104

6

ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЊА КОЈА ТРЕБА СПРОВЕСТИ ................................................... 107

7

МЕТОДОЛОГИЈА ............................................................................................................ 108
7.1

ОДАБИР ЛОКАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА ............................................... 108

7.2

МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О НАЧИНУ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПРЕЛАЗУ ПУТА ПРЕКО ПРУГЕ ............................... 109

7.2.1

Начин прикупљања података ........................................................................ 110
3

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
7.2.2

Обрада података ............................................................................................. 113

7.2.3

Узорак и време истраживања ........................................................................ 114

7.3

МЕТОДОЛОГИЈА УТВРЂИВАЊА ЗНАЊА УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ О
НАЧИНУ ФУНКЦИОНИСАЊА УРЕЂАЈА ПУТНО-ПРУЖНОГ ПРЕЛАЗА ................... 114

7.3.1

Начин прикупљања података ........................................................................ 115

7.3.2

Обрада података ............................................................................................. 117

7.3.3

Узорак и време истраживања ........................................................................ 117

7.4

МЕТОДОЛОГИЈА УТВРЂИВАЊА СТАВОВА КОРИСНИКА У ВЕЗИ СА ПУТНОПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМ И РАЗЛОЗИМА НЕБЕЗБЕДНОГ ПОНАШАЊА .................. 118

7.4.1

Начин прикупљања података ........................................................................ 118

Директним анкетирањем корисника на путно-пружним прелазима ...................... 119

8

9

7.4.2

Обрада података ............................................................................................. 120

7.4.3

Узорак и време истраживања ........................................................................ 121

7.5

ОГРАНИЧЕЊА.......................................................................................................... 121

7.6

ОДАБРАНА МЕТОДОЛИГАЈА ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ОВЕ СТУДИЈЕ ......... 123

ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА ПРИ ПРЕЛАСКУ ПРЕКО ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА
125
8.1

Селекција прелаза за снимање понашања возача при преласку преко пружних
прелаза.................................................................................................................... 125

8.2

Карактеристике одабраних прелаза на којима је извршено снимање понашања
возача друмских возила ........................................................................................ 127

8.3

Резултати снимања понашања возача на прелазима са активним
осигурањем ............................................................................................................ 133

8.4

Резултати снимања понашања возача на прелазима са пасивним
осигурањем ............................................................................................................ 140

8.5

Резултати снимања понашања бициклиста и пешака на прелазима ............... 144

ПРИКАЗ НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА ................................................. 150
9.1

Анализа понашања возача .................................................................................... 150

9.2

Резултати утврђивања нивоа знања возача друмских возила о начину
функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја.......................................... 152

9.3

Резултати истраживања ставова корисника пружних прелаза ......................... 153

10 МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ ...................................................................................... 159
Основни критеријум за избор мера предложених у овој Студији је подизање нивоа
безбедности саобраћаја на путно-пружним прелазима. ................................... 159
10.1 МЕРЕ УСМЕРЕНЕ КА ВОЗАЧИМА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА ........................................ 159
4

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
10.1.1 Мере за подизање нивоа едукације ............................................................. 159
10.1.2 Кампање .......................................................................................................... 159
10.2 ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ...................................................................................................... 162
10.2.1 Побољшање постојећих уређаја за обезбеђење саобраћаја ..................... 162
10.2.2 Остале техничке мере..................................................................................... 162
10.3 УСКЛАЂИВАЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА КОЈИ РЕГУЛИШУ НАЧИН ОСИГУРАЊА
САОБРАЋАЈА НА ПУТНО-ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА ............................................... 164
10.4 ИЗРАДА ПРОГРАМА РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ПУТНО-ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА ....... 165
10.5 АКТИВНОСТИ КОЈЕ БИ ТРЕБАЛО СПРОВЕСТИ У ОКВИРУ ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ .............................................................................................................. 166
11 ПРИЛОЗИ ........................................................................................................................ 167

5

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима

1 ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА
Иако се највећи број радова који се баве истраживањем проблематике путно-пружних
прелаза односи на прогнозирање броја саобраћајних незгода, значајан је број радова
који се баве истраживањем понашања возача друмских возила при наиласку на путнопружни прелаз. Неки од ових радова представљају допринос класификацији фактора
који могу да имају утицаја на процес доношења одлуке возача друмског возила при
његовом наиласку на путно-пружни прелаз, док се други баве обрасцима и анализом
конкретног понашања возача на изабраним прелазима одређеног типа осигурања. У
истраживањима (Lerner, N., Ratte, D. Drivers as Decision Makers at Rail-Highway Grade
Crossings, Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 34,
1042, DOI: 10.1177/154193129003401418, 1990 - преузето из докторске дисертације:
„Унапређење безбедности саобраћаја на путно-пружним прелазима“, Сандра
Касалица), укључене су следеће области које могу имати утицаја на процес доношења
одлуке од стране возача друмског возила:
•

Разумевање: уређаја за контролу саобраћаја, одговорности возача, као и
могућности дешавања незгоде,

•

Перцепцију: динамички фактори у перцептуалном процењивању као што су
брзина воза, удаљеност воза и сопствена брзина,

•

Доношење одлуке: у свим тачкама, укључујући прилаз путном прелазу, као и
одлуку о преласку наставити или стати,

•

Одговорност: према уређајима за контролу саобраћаја, као и законској
регулативи на путним прелазима,

•

Утицаји: алкохол, дрога и умор,

•

Карактеристике возача: године, пол, прихватање ризика и познавање путног
прелаза.

Идентификовано је 14 фактора који могу да утичу на процес доношења одлуке:
1. Ограничења у информацијама и двосмислености
Информације представљене возачу могу бити ограничене и двосмислене. Неки од
примера ограничених информација укључују: разлику између активне и пасивне
сигнализације приликом њихових уочавања, уочавање брзине долазећег воза, као и
удаљености воза од путног прелаза.
Пример нејасне ситуације је да се возач приближава путном прелазу свестан да не види
никакво трепћуће светло. Да ли то значи да је путни прелаз пасиван, активан путни
прелаз коме се воз не приближава, активан путни прелаз са светлосном сигнализацијом,
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али светла још нису уочљива, или активан прелаз са сигнализацијом која не ради
исправно?
2. Кредибилитет информација
Упозорења губе своју ефикасност уколико нису веродостојна, а то се односи на уређаје
за контролу саобраћаја. Кредибилитет може бити ослабљен услед околности као што
су: непримерено дуго упозоравајуће време, лажна сигнализација или чак путни прелази
са малим обимом железничког саобраћаја где се возачи више пута сусрећу са
(пасивним) упозорењем, али без наиласка воза.
3. Очекивања у погледу возова
Возачи генерално имају очекивања у вези са саобраћајем возова и могу да се појаве
специфична очекивања у вези са одређеним путним прелазом. Студије које су се бавиле
изучавањем незгода на путним прелазима су показале да је знатан број жртава локално
становништво које познаје и често користи путни прелаз. Релевантни типови очекивања
укључују вероватноћу наиласка воза, као и брзину возова.
4. Очекивања у погледу путног прелаза
Возачи такође имају очекивања у вези са самим путним прелазом. На пример, многи
возачи верују да је већина путних прелаза осигурана активном сигнализацијом.
Очекивања такође могу бити повезана са природом пута, на пример, ако се ради о путу
већег ранга са добром прегледношћу, возачи не очекују проблеме са прегледношћу дуж
пруге.
5. „Трошкови” због придржавања саобраћајних прописа
Приликом доношења одлуке возача о преласку путног прелаза, претпоставка је да он
процењује и дужину сопственог кашњења због чекања на путном прелазу. Гледано као
избор у ситуацији, одлука може да има аспект „трошка” и аспект „користи”. Аспект
трошкова придржавања упозорења на путном прелазу укључује кашњења возача или
друге сметње.
6. Временска ограничења
За обраду информација, доношење одлуке и спровођење те одлуке је потребно време.
Трајање тог процеса може бити дуго у односу на временска ограничења која се намећу
на многим путним прелазима због фактора као што су ограничена прегледност, брзина
возила, брзина воза и сложеност одлука.
7. Конкурентски захтеви
Возачи су приморани да деле пажњу на разне подзадатке у вожњи. Разматрање
вероватноће наиласка воза или времена затварања утичу на то да возачи треба да реше
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више захтева. Други захтеви могу бити: могући конфликти са другим друмским
возилима на самом прелазу, геометрија пута, као и стање на коловозу. Један од примера
стања на коловозу је нераван коловоз који може да одвуче пажњу возача од других
фактора који утичу на доношење одлуке.
8. Доношење одлуке као реметилачка активност
Сам чин потребе да се донесе одлука може бити реметилачки фактор. Повећано
„ментално оптерећење” и пребацивање пажње може угрозити доношење исправне
одлуке. Поред тога, ментална активност може да утиче на понашање које није
својствено возачу, на пример, возач може да успори у току доношења одлуке, али да то
успоравање не узме у обзир у донесеној одлуци.
9. Препознавање способности
У доношењу безбедних одлука возачи треба да препознају своје способности и
ограничења. Да могу мирно да процене брзину и удаљеност воза на начин на који их је
возач свестан због различитих „илузија” у вези са тим.
10. Конфликтне поруке
Сигнални знаци и сигнализација на путном прелазу само су део укупне поруке коју возач
добија формално и неформално. Појаве на путу, као и активности у саобраћају могу да
носе поруку са додатним конфликтним садржајем.
11. Остали безбедносни разлози
Активност возача може бити под утицајем других безбедносних фактора као што је
ризик од удеса са другим возилима, посебно са возилима која се налазе иза.
Променљивост у брзини постаје већа у близини путног прелаза и размак између возила
је мањи када нека возила успоравају.
12. Напор
Безбедно понашање је осетљиво на степен напора који је укључен чак и када тај напор
изгледа тривијално у односу на последице судара. Један од примера је на путном
прелазу под оштрим углом где возач мора значајно да се окрене и погледа у једном
правцу.
13. Социјални утицаји
Вожња је активност која не узима места у социјалном простору, а може бити под
утицајем социјалних фактора. На пример, возачи обично доносе опрезније одлуке када
постоје путници у аутомобилу, осим када је мушки возач у пратњи мушких путника, у
ком случају одлуке могу бити ризичније. Одлуке возача могу такође бити под утицајем
других возача на разне начине.
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14. Емоционалне реакције
Возачеве одлуке могу бити под утицајем емоционалног стања. На пример, фрустрације
од вожње у саобраћају могу да доведу до нестрпљења и агресивне вожње.
Поред наведеног, постоје и фактори који имају утицаја на доношење одлука као што су
видљивост, проблеми са перцептуалним процењивањем, ставови према закону и
безбедности, утицај алкохола и дрога.
У раду (Meeker, F., Fox, D., Weber, C. A comparison of driver behavior at railroad grade
crossings with two different protection systems, Accident Analysis and Prevention, Vol. 29,
No 1, pp.11–16, 1997) аутори упоређују понашање возача на прелазу осигураном
светлосно-звучном сигнализацијом са понашањем на истом том прелазу осигураном,
неколико година касније, светлосно-звучном сигнализацијом са полубраницима. При
првој врсти осигурања посматрано је 58 возила, а при другој 60 возила, која су на прелаз
наилазила у тренутку кад је уређај на прелазу већ био активиран од стране долазећег
воза. Резултати истраживања су показали да, када је у питању прелаз осигуран
светлосно-звучном сигнализацијом са полубраницима, од укупно 60 друмских возила,
23 возила (38%) је прешло преко прелаза упркос спуштеним полубраницима. Од тог
броја, само 4 возила се претходно испред прелаза зауставило, 7 возила је смањило
брзину, док је 12 возила обишло полубранике без заустављања. Време између
напуштања прелаза од стране друмског возила и доласка воза се креће између 7 и 242
секунде.
У случају када је прелаз био осигуран само светлосно-звучном сигнализацијом, од
укупно 58 друмских возила, 39 возила (67%) је прешло преко прелаза упркос
активираном уређају. Од тог броја, само 14 возила се претходно испред прелаза
зауставило, 20 возила је смањило брзину, док је 5 возила прешло преко прелаза без
заустављања. Време између напуштања прелаза од стране друмског возила и доласка
воза се креће између 10 и 80 секунди.
Слична истраживања спроведена су и на прелазу на територији Републике Србије и
приказана у раду (Kasalica, S., Vukadinović, R., Lučanin, V. Study of Drivers’ Behaviour at a
Passive Railway Crossing, Promet – Traffic&Transportation, Vol. 24, No. 3, 193-200, 2012) , с
том разликом што је посматран прелаз који је најпре био осигуран пасивном
сигнализацијом, а затим светлосно-звучном са полубраницима.
Истраживања спроведена у периоду када је прелаз био осигуран пасивном
сигнализацијом, дала су следеће резултате:
Од укупно 61 возило, које је наишло у интервалу када се воз већ појавио у видокругу
посматрача који су били на прузи, 26 возила ( 43%) се зауставило испред прелаза и
пустило да воз прође, а 35 возила (57%) је прешло преко прелаза испред воза. Од 35
возила која су прешла прелаз испред воза, 10 возила се претходно зауставило испред
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прелаза, 17 возила је смањило брзину, а 8 возила је
смањујући брзину.

прешло преко прелаза не

Истраживања спроведена у периоду када је исти прелаз био осигуран активном
сигнализацијом, дала су следеће резултате:
Од укупно 58 возила, које су наишла у интервалу када је наилазећи воз активирао уређај,
41 возило (84%) се зауставило испред прелаза и пустило да воз прође, док је 9 возила
(16%) прешло преко прелаза испред долазећег воза. Од 9 возила која су прешла преко
прелаза испред долазећег воза, 2 возила се претходно зауставило испред прелаза, 2
возила је смањило брзину, док је 5 возила прешло преко прелаза не смањујући брзину.
Истраживања приказана у Студији „Истраживање утицаја људског фактора на настанак
саобраћајних незгода на прелазима пута преко пруге на територији Града Београда са
предлогом мера за повећање нивоа безбедности“ нису за свој главни циљ имала
истраживање понашања возача друмских возила при преласку преко путно-пружног
прелаза, али је, истина, на сасвим малом узорку и оно било обухваћено. Резултати ових
истраживања који се односе на понашање возача, приказани су у табелама 1.1 и 1.2.
Табела 1.1 Резултати извршених истраживања током 2015. године
Понашање
Број возила који прелазе преко путнопружног прелаза без заустављања и
успорења
Број возила који прелазе преко путнопружног прелаза са успорењем
Број возила који прелазе преко путнопружног прелаза са заустављањем
Број возила који чекају на пролазак воза

Укупно

Путно-пружни прелаз
Кијево
Дражањ
Велики Црљени 1
Кијево
Дражањ
Велики Црљени 1
Кијево
Дражањ
Велики Црљени 1
Кијево
Дражањ
Велики Црљени 1
Кијево
Дражањ
Велики Црљени 1

Број возила
497
121
477
691
400
581
259
24
83
281
5
90
1728
550
1231

Проценат [%]
28,76
22,00
38,75
39,99
72,73
47,20
14,99
4,36
6,74
16,26
0,91
7,31
100,00
100,00
100,00

Табела 1.2 Расподела возила која су се појавила у време када је уређај на путном
прелазу био активиран
Путно-пружни
прелаз

Број возила
која су се
зауставила

проценат

Број возила која
се нису
зауставила

проценат

Сума

Број возила која су се
појавила на путно-пружном
прелазу за време упаљене
светлосно-звучне
сигнализације

Кијево

2

7%

26

93 %

28

Дражањ

0

0%

2

100%

2

6

30%

14

70%

220

Број возила која су се
појавила на путно-пружном
прелазу у време спуштања
полубраника

Кијево

39

67%

19

33%

58

Дражањ

3

75%

1

25%

4

В. Црљени

14

64%

8

36%

222

Број возила која су се
појавила на путно-пружном
прелазу у време спуштених
полубраника

Кијево

233

72%

91

28%

324

Дражањ

6

100%

0

0%

6

В. Црљени

70

76%

12

24%

192

В. Црљени
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У оквиру студије Истраживање утицаја људског фактора на настанак саобраћајних
незгода на прелазима пута преко пруге на територији Града Београда са предлогом
мера за повећање нивоа безбедности, чија је израда у току, извршено је и истраживање
нивоа едукације возача друмских возила о начину функционисања уређаја за
обезбеђење саобраћаја на прелазима пута преко пруге и опасним ситуацијама које на
прелазу могу да се појаве. Како су анкетом били обухваћени и возачи изван територије
Београда, резултати ових истраживања могу бити примењени при анализи понашања
возача друмских возила која се врши у оквиру ове студије и односи се на прелазе који
се налазе ван територије Града Београда.
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2 АНАЛИЗА УТИЦАЈА РАЗЛИЧИТИХ ЧИНИЛАЦА НА НАСТАНАК
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Урађена је анализа саобраћајних незгода између учесника у друмском и железничком
саобраћају, које су се догодиле у претходних десет година (2008-2017. година) на свим
локацијама прелаза пута преко пруге у Републици Србији. Подаци који су коришћени у
анализи добијени су од Железнице Србије, а коришћена је и база података о
саобраћајним незгодама МУП-а. Резултати анализа систематизовано су приказани
према нивоима осигурања прелаза пута преко пруге.
Анализу података о саобраћајним незгодама је спроведена, а резултати су
систематизовани како би се:
 У тврдила фреквенција пропуста који су довели до настанка саобраћајних
незгода на страни железнице односно на страни учесника у друмском
саобраћају.
 Описале све ситуације у којима може доћи до настанка саобраћајне незгоде
као последице пропуста на страни учесника у друмском саобраћају.
 Приказали резултат који се односе на индивидуалне карактеристике учесника
у саобраћајним незгодама (старост, пол, својство учешћа, вожњу под
утицајем алкохола, дрога и умора, пол, ...), на начине доласка (претходног
кретања) учесника у друмском судару на место настанка саобраћајне незгоде.
 Извршила анализа утицаја категорије пруге и пута, угла укрштања,
прегледности у зони прелаза, стање коловоза.
 Анализирале прописане брзине кретања друмских и железничких возила и
врсте осигурања прелаза пута преко пута.
 Приказала временска анализа ових незгода, расподела незгода по месецима
у току године, по добу дана, временске прилике у време настанка незгоде.
 Описао утицај неисправности (отказа) система за обезбеђивање прелаза пута
преко пруге, утицај неисправности возила учесника у друмском саобраћају,
начин рада система за осигурање прелаза (посебно узети у обзир време од
активирања до деактивирања система за заштиту, време трајања
упозоравајућег времена).
 Приказале последице ових саобраћајних незгода.
На основу података прикупљеним у базама података за период 2008-2017 урађене су
комплексне анализе и извучени су подаци који су систематизовани по различитим
аспектима безбедности и параметрима који описују услове, понашање и карактеристике
путних прелаза и учесника у саобраћајним незгодама.
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2.1 Фреквенција пропуста који су довели до настанка саобраћајних
незгода на страни железнице односно на страни учесника у
друмском саобраћају
У великом проценту, саобраћајне незгоде изазвали су учесници у друмском саобраћају.
Наиме, преко 90% учесника који су изазвали саобраћајну незгоду били су друмски
учесници (Слика 2.1 и Слика 2.2).

Заједничко
4%
Непажња друмског
учесника
90%

Остало
10%

Непажња железниког
учесника
3%
Непознато
3%

Слика 2.1 Подела саобраћајних незгода на прелазима са активном сигнализацијом по
својствима учесника (учесник који је изазвао саобраћајну незгоду)
На Слици 2.1 приказан је проценат учесника по својствима на прелазима са активном
сигнализацијом. Око 90% учесника који су изазвали саобраћајну незгоду били су возачи
друмских возила, док је преосталих 10% било или заједничка кривица или непажња
железничког учесника или непознато.
На Слици 2.2 приказан је проценат саобраћајних незгода на пасивним прелазима по
учесницима који су изазвали незгоду. На пасивним прелазима чак 96% оних који су
изазвали незгоду су учесници у друмском саобраћају.
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Заједничко
0%
Непажња
железниког
учесника
0%

Непажња
друмског
учесника
96%

Остало
4%
Непознато
4%

Слика 2.2 Подела саобраћајних незгода на прелазима са пасивном сигнализацијом по
својствима учесника (учесник који је изазвао саобраћајну незгоду)
Евиденције Железница Србије о саобраћајним незгодама на путним прелазима немају
детаљне податке о друмским учесницима. На основу анализе базе података Железнице
Србије, најчешће се учесници категоришу као возачи друмских возила. База података
Железнице Србије наводи да су као учесници у друмском саобраћају који су учествовали
у изазивању саобраћајних незгода категорисани као: непажња возача друмског возила
(70%), затим непажња возача трактора (9%), па следе возачи путничких аутомобила (5%)
и возачи камиона (5%), возачи аутобуса (1%) и остали (10%). Подаци приказани на
графикону (Слика 2.3) добијени су из база података Железнице Србије о саобраћајним
незгодама (ванредним догађајима) на путним прелазима. Различите комисије за
увиђаје су различито означавали учеснике саобраћајних незгода. Већина није наводила
категорију друмских возила већ да се само ради о друмском возилу, док је у мањем
броју случајева навођена и категорија.

Подела учесника у друмском саобраћају по возилима
0%

20%

40%

60%

80%

Непажња возача друмског возила
Непажња возача трактора
Непажња возача путничког возила
Непажња трећег лица
Непажња возача камиона
Непажња возача аутобуса
Непажња бициклисте
Непажња возача комбајна
Непажња возача мотокултиватора
Непажња возача моторцикла

Слика 2.3 Евиденција Железнице Србије о друмских учесника у саобраћајним незгодама
(подаци добијени из базе података Железнице Србије)
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2.2 Резултати који се односе на утицај неких индивидуалних
карактеристика учесника у саобраћајним незгодама на настанак
саобраћајних незгода
Огроман проценат учесника у саобраћајним незгодама је мушког пола. По евиденцији
МУП-а чак 99,5% евидентираних учесника у саобраћајним незгодама су мушког пола док
је само 0,5% женског пола.
Када посматрамо године старости, учесници у саобраћајним незгодама били су
различите старости (Слика 2.4).

процентуална расподела

4,00%

3,50%
3,00%
2,50%

2,00%
1,50%
1,00%

0,50%
0
3
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15
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24
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30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99

0,00%

године старости

Слика 2.4 Расподела учесника у саобраћајним незгодама по годинама старости
Посматрано по старосним групама, највећи број учесника у саобраћајним незгодама је
старости од 50 до 60 година (око 25%), па затим од 40 до 50 година (око 23%). Млади од
18 до 30 година учествовали су у око 19% саобраћајних незгода (Слика 2.5).
30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%
<18

18-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

Године старости

Слика 2.5 Расподела учесника у саобраћајним незгодама по старосним групама
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Ако посматрамо учеснике у саобраћајним незгодама по својству учешћа (Слика 2.6), око
68% учесника се воде као возачи, а око 27% су путници. У евиденцији МУП-а не постоје
подаци о осталим учесницима у саобраћају.
Непознат
1%
Корисник возила
2%

Путник
27%

Није учесник у
саобраћају
2%

Возач
68%

Слика 2.6 Структура учесника у саобраћајној незгоди по својству учесника (евиденција
МУП-а)
Ако посматрамо групу узрока саобраћајних незгода које су изазвали учесници у
друмском саобраћају, највећи проценат учесника нису поштовали првенство пролаза
(преко 30%), а затим следе пропусти возача који се односи на неправилно сагледавање
саобраћајне ситуације (око 18%), док су остали су заступљени у мање од 5%. Листа
најчешћих разлога који су довели до саобраћајне незгоде приказана је у табели 2.1.
Табела 2.1a Листа утицајних фактора који су довели до саобраћајне незгоде по
евиденцији МУП (2016. и 2017. године)
Редни
број

1
2
3
4
5

Назив утицајног фактора
Не уступање првенстава пролаза дефинисаног знаком
службеног лица, саобраћајним знаковима или правилима
саобраћаја
Пропуст возача који се односи на неправилно сагледавање
саобраћајне ситуације
Пролазак возила када му светлосним сигналом семафора није
дозвољен пролаз (стална или привремена сигнализација)
Неодговарајућа/непостојећа или недовољно уочљива
саобраћајна сигнализација и/или опрема пута
Неискуство возача које је допринело незгоди

Проценат
саобраћајних
незгода

31%
18%
5%
4%
4%
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Редни
број

Назив утицајног фактора

6 Возач под утицајем алкохола
Остали фактори који се не могу придружити претходно
наведеним факторима, а имају утицај на настанак
7 саобраћајне незгоде
Утицај вегетације (дрвеће, жива ограда или неки други облик
8 вегетације)
Неодговарајућа процена путање или брзине кретања другог
9 учесника у саобраћају
Утицај пружања пута на прегледност возача (превој, кривина
10 и сл.)
Утицај грађевинских објеката, реклама, саобраћајне
11 сигнализације и сл. на прегледност возача
12 Лош или неадекватно одржаван коловоз
13 Немарна, безобзирна и ужурбана вожња
14 Утицај пружања пута (превој, усек, засек и сл.)
Не заустављање возача на раскрсници испред обележене
15 зауставне линије или заустављеног возила
16 Погрешно извођење окретања или другог маневра возилом
17 Клизав коловоз због временских прилика
18 Пут прекривен уљем, блатом и сл.
Утицај слепе тачке на возилу (због дизајна возила) на
19 видљивост возача
20 Умор возача
Кретање површином која није намењена за кретање те врсте
21 возила
22 Неисправни светлосни саобраћајни знакови
23 Недовољно познавање модела возила
Утицај кише, суснежице, снега, магле, дима и др. на
24 видљивост возача
Вожња украденог возила која је допринела понашању возача
25 и настанку саобраћајне незгоде
26 Остале неисправности на возилу
Постојање појава или догађаја изван возила који су утицали
27 на возача
28 Утицај сунчеве светлости (заслепљеност возача)
29 Неприлагођена брзина условима саобраћаја и стању пута

Проценат
саобраћајних
незгода
4%

4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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Табела 2.2b Листа узрока који су довели до саобраћајне незгоде по евиденцији МУП
(од 2008. до 2015. године)

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23

Назив узрока
Не уступање првенства пролаза - возилу које се креће по
шинама
Други непредвиђени узроци и околности
Промена положаја или саобраћајне траке
Не уступање првенства пролаза - возилу које према постојећим
саобраћајним знаковима има првенство пролаза
Не заустављање испред прелаза пута преко жел.пруге у истом
нивоу кад се спуштају или су спуштени браници или
полубраници и кад се дају знаци о наиласку во
Алкохолисаност
Извођење других радњи возилом
Друга неприлагођена брзина стању пута, видљивости,
атмосферским приликама, стању возила и терета, густини
саобраћаја и сл.
Неприлагођена брзина с обзиром на међусобну удаљеност
возила
Остала не уступања првенства пролаза
Не уступање првенства пролаза - возилу које се креће путем са
правом првенства
Неисправност уређаја за спајање вучног и прикључног возила
Кретање уназад
Прелажење пешака преко коловоза ван обележеног пешачког
прелаза
Не уступање првенства пролаза - возилу које долази са десне
стране
Остала непрописна и неправилна заустављања и паркирања
Не уступање првенства пролаза - при скретању улево возилу из
супротног смера које задржава правац кретања или скреће
удесно
Управљање возилом пре стицања права
Остала непрописна или неправилна кретања и поступања
Укључивање возила у саобраћај из дворишта, гараже или са
друге површине
Прелажење пешака преко коловоза кад је светлосним знаком
забрањен прелаз
Не уступање првенства пролаза - при скретању и пресецању
бициклистичке стазе или траке, возилу које се креће по
бициклистичкој стази или траци
Неисправност уређаја за управљање

Проценат
саобраћајних
незгода
27,8%
12,4%
10,9%
10,1%

7,3%
4,1%
4,1%

3,6%
3,1%
2,9%
2,3%
1,6%
1,6%
1,3%
1,1%
1,0%

0,8%
0,7%
0,5%
0,5%
0,3%

0,3%
0,2%
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24

25
26
27

28
29
30
31
32
33

Недостатак саобраћајног знака или знакова којим се учесници
у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на путу или
делу пута
Непрописно заустављање и паркирање - на месту на коме
угрожава безбедност других учесника у саобраћају или омета
нормално одвијање саобраћаја
Премореност
Недовољно искуство у управљању возилом
Онемогућавање укључивања возилу јавног градског превоза
или возилу којим се превозе деца са стајалишта ван коловоза у
насељу
Кретање недозвољеним смером
Окретање на коловозу
Пролазак кроз црвено светло на семафору
Непрописно или неправилно претицање и обилажење - не
држање потребног растојања од возила које се претиче
Непрописно заустављање и паркирање - не заустављање
возила испред обележеног пешачког прелаза

0,2%

0,2%
0,2%
0,2%

0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

Вожња украденог возила која је допринела понашању возача и настанку…
Возач под утицајем алкохола
Утицај вегетације (дрвеће, жива ограда или неки други облик вегетације)
Утицај сунчеве светлости (заслепљеност возача)
Утицај слепе тачке на возилу (због дизајна возила) на видљивост возача
Утицај пружања пута на прегледност возача (превој, кривина и сл.)
Утицај пружања пута (превој, усек, засек и сл.)
Утицај кише, суснежице, снега, магле, дима и др. на видљивост возача
Утицај грађевинских објеката, реклама, саобраћајне сигнализације и сл. на …
Умор возача
Пут прекривен уљем, блатом и сл.
Пропуст возача који се односи на неправилно сагледавање саобраћајне ситуације
Пролазак возила када му светлосним сигналом семафора није дозвољен пролаз …
Постојање појава или догађаја изван возила који су утицали на возача

Погрешно извођење окретања или другог маневра возилом
Остали фактори који се не могу придружити претходно наведеним факторима, а …
Остале неисправности на возилу
Незаустављање возача на раскрсници испред обележене зауставне линије или …
Неуступање првенстава пролаза дефинисаног знаком службеног лица, …
Неприлагођена брзина условима саобраћаја и стању пута
Неодговарајућа/непостојећа или недовољно уочљива саобраћајна сигнализација …
Неодговарајућа процена путање или брзине кретања другог учесника у саобраћају
Немарна, безобзирна и ужурбана вожња
Неисправни светлосни саобраћајни знакови
Неискуство возача које је допринело незгоди
Недовољно познавање модела возила
Лош или неадекватно одржаван коловоз
Кретање површином која није намењена за кретање те врсте возила
Клизав коловоз због временских прилика

0%

10%

20%

30%

40%

Слика 2.7 Процентуална расподела утицајних фактора у саобраћајним незгодама
(2016-2017)
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На Слици 2.7 приказана је категоризација и расподела утицајних фактора у
саобраћајним незгодама.

2.3 Анализа утицаја категорије пруге и пута, угла укрштања,
прегледности у зони прелаза и стање коловоза
Анализе везане за утицај категорије пруге и пута, угла укрштања, прегледности у зони
прелаза и стање коловоза урађене су на основу базе података железнице о путним
прелазима.
Просечан број саобраћајних незгода по путном прелазу у посматраном периоду (2006 –
2017) уводи се у ову анализу као параметар који ће служити да се међусобно пореде
путни прелази са одређеним карактеристикама.
Ако посматрамо угао укрштања пруге и пута видимо да се највећи проценат
саобраћајних незгода догодио на прелазима где се пруга под правим углом сече са
друмом (Слика 2.8). Ово је очекиван податак, јер су ти прелази најчешћи. Ако то
упоредимо за прелазе који имају различито осигурање, пасивну или активну
сигнализацију, видимо да је много већи број незгода на прелазима са пасивном
сигнализацијом, око 64%, док је проценат на прелазима са активном сигнализацијом
око 21%.
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Слика 2.8 Утицај угла укрштања пута и пруге на број саобраћајних незгода
Међутим, ако податак о броју саобраћајних незгода у зависности од угла укрштања
пруге и пута упоредимо у зависности од релативног броја прелаза, тј. видимо да је у
посматраном периоду просечан број саобраћајних незгода по прелазу сличан и да
износи од 0,29 код прелаза са углом укрштања мањим од 75 степени, до 0,33 незгода за
остале прелазе (Слика 2.9) тј. да угао укрштања пута и пруге не утиче у значајнијој мери
на број саобраћајних незгода. Просечан број саобраћајних незгода који је представљен
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на Слици 2.9 добијен је као однос укупног броја саобраћајних незгода на прелазима са
одређеним углом укрштања у односу на број прелаза са истим углом укрштања у
периоду од 10 година.
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Слика 2.9 Просечан број саобраћајних незгода по прелазу (у периоду 2006-2017) у
зависности од угла укрштања пута и пруге
Зона прегледности је постојала када се догодило 75,2% саобраћајних незгода у
посматраном периоду, док у 24,8% случајева није постојала (Слика 2.10). Уочава се и
разлика када се за овај параметар посебно посматрају прелази са активном и пасивном
сигнализацијом. Наиме, ако упоредимо просечан број саобраћајних незгода по прелазу
у посматраном периоду види се да је на прелазима са пасивном сигнализацијом где
постоји зона прегледности било просечно 0,61 незгода у посматраном периоду, док је
на прелазима са зоном прегледности и активном сигнализацијом било 0,14. Велика
разлика уочава се код просечног броја саобраћајних незгода у посматраном периоду на
прелазима са пасивном сигнализацијом: просечно неколико пута више саобраћајних
незгода десило се на прелазима са пасивном сигнализацијом на којима је постојала
зона прегледности (0,61) у односу на прелазе са пасивном сигнализацијом на којима не
постоји зона прегледности (0,16).
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Слика 2.10 Проценат саобраћајних незгода по критеријуму постојања зоне
прегледности
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Податак о саобраћајним незгодама на прелазима без зоне прегледности даје мало
другачију слику јер је просечан број незгода већи на прелазима где постоји зона
прегледности. На прелазима на којим не постоји зона прегледности просечан број
незгода у посматраном периоду на прелазима са активном сигнализацијом је већи
(0,11) у односу на просечан број на прелазима са пасивном сигнализацијом (0,07), док
је на прелазима са зоном прегледности већи просечан број незгода на прелазима са
пасивном сигнализацијом; просечно 0,25 у односу на 0,16 (Слика 2.11).
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пасивна сигнализација

Слика 2.11 Просечан број саобраћајних незгода по путном прелазу у периоду 20062017 у зависности од постојања зоне прегледности
Постоји више типова коловоза на путним прелазима: асфалт, бетонске плоче, коцка,
гумени панели, дрвени прагови, остало (нпр. ломљени камен). На прелазима на којима
је било саобраћајних незгода у посматраном периоду биле су заступљене различите
врсте коловоза, а највише незгода у просеку се дешава на прелазима са дрвеним
праговима (преко 30% случајева), а затим на прелазима са асфалтним коловозом (17%)
и прелазима са бетонским плочама. На Слика 2.12 дата је процентуална расподела
прелаза по типу коловоза за број саобраћајних незгода у посматраном периоду. На
прелазима се често налази и више различитих врста подлога, тј. типа коловоза, па на
пример, ознака 2,1 (на Слици 2.12) значи да је на прелазима на којима је коловоз
направљен од бетонских плоча и асфалта, било око 3% свих незгода.
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Слика 2.12 Проценат броја саобраћајних незгода по прелазима са одређеним типом
коловоза
Путеви су категорисани у четири категорије: државни пут, локални пут, некатегорисани
пут и улица. Највећи број саобраћајних незгода десио се на некатегорисаним и на
локалним путевима, по 31% свих незгода (Слика 2.13).
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Слика 2.13 Проценат броја саобраћајних незгода по категорији пута
Око 20% незгода било је на прелазима који се налазе на државним путевима, а 17% на
укрштању пруге и улице. Уочљива је и разлика у проценту незгода у зависности од
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категорије пута и типа осигурања на прелазима. Док је на државним путевима већи
проценат незгода на прелазима са активном сигнализацијом, код осталих категорија
пута већи је проценат незгода на прелазима са пасивном сигнализацијом. Ако те
податке упоредимо са просечним бројем незгода по једном прелазу у посматраном
периоду видимо да је значајније одступање код прелаза на државним путевима где је
било 0,19 незгода по прелазу са активном сигнализацијом, а 0,04 незгоде по прелазу са
пасивном сигнализацијом (Слика 2.14). Ови резултати су и очекивани јер је категорија
пута често директно везана за тип сигнализације: активне или пасивне.
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Слика 2.14 Просечан број саобраћајних незгода по путном прелазу у периоду 20062017 у зависности од категорије пута

2.4 Анализа ограничене брзине кретања друмских и железничких
возила и врсте осигурања прелаза пута преко пруге.
Највише саобраћајних незгода било је на прелазима који су осигурани са саобраћајним
знацима на путу и зоном прегледности, око 71% (Слика 2.15). На прелазима који су
осигурани полубраницима и светлосним саобраћајним знацима на путу било је око 20%
незгода.
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Слика 2.15 Проценат саобраћајних незгода по врсти осигурања на прелазу
Просечан број саобраћајних незгода по путном прелазу у периоду од 2006 до 2017 који
узима у обзир и број прелаза са ручним постављањем износио је 0,22 незгоде по
прелазу (око 29% незгода), а код прелаза са аутоматским постављањем било је 0,54
незгоде по прелазу (око 71% од укупног броја) (Слика 2.16).

ручно постављање;
0,22; 29%

аутоматски; 0,54;
71%

Слика 2.16 Просечан број саобраћајних незгода по путном прелазу у периоду 20062017 који узима у обзир број аутоматских и путних прелаза са ручним постављањем
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2.5 Приказ временске анализе саобраћајних незгода
Годишњи број саобраћајних незгода на путним прелазима смањује се у посматраном
периоду од 2006. до 2017. године. Број незгода смањује се на прелазима и са активном
и са пасивном заштитом, са малим осцилацијама и благим повећањем код прелаза са
пасивном заштитом у периоду 2015-2017 (Слика 2.17).
90
80

Број незгода по годинама

70
60
50
40

30
20
10
0
Активна заштита

2006
29

2007
22

2008
19

2009
18

2010
16

2011
16

2012
18

2013
15

2014
16

2015
13

2016
11

2017
8

Пасивна заштита

54

58

38

43

39

44

36

30

30

34

43

39

Укупно

83

80

57

61

55

60

54

45

46

47

54

47

Слика 2.17 Број саобраћајних незгода по годинама и типу осигурања
Расподела саобраћајних незгода по месецима није равномерна. Просечан број незгода
по месецима је: јануар 4,4; фебруар 2,9; март 4,0;април 3,8;мај 3,8;јун 5,3; јул 4,5; август
4,8; септембар 4,7; октобар 6,0; новембар 4,6; децембар 4,6. Месеци са најмањим
просечним бројем незгода у посматраном периоду су фебруар, април и мај, док је
навећи број незгода био у октобру и јуну (Слика 2.18).
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Слика 2.18 Број саобраћајних незгода по месецима од 2006.до 2017. године
Број саобраћајних незгода по данима у недељи у посматраном периоду варира, а креће
се у распону од 2 до 18. Укупан број незгода у посматраном периоду по данима био је:
недеља - 102, понедељак - 104, уторак - 84, среда - 79, четвртак - 107, петак - 86, субота
– 127. Просечан број незгода по дану је: недеља - 8,5, понедељак - 8,67, уторак - 7, среда
- 6,58, четвртак - 8,92, петак - 7,17, субота - 10,58. Највећи број незгода био је суботом, а
најмањи средом (Слика 2.19), што се може видети и по проценту расподеле
саобраћајних незгода по данима за цео период посматрања. Црвена линија на
графикону Слике 2.19 означава проценат саобраћајних незгода које су се десиле
одређеног дана, тако да је средом било 11%, а суботом 18% саобраћајних незгода.
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Слика 2.19 Просечан број саобраћајних незгода по данима од 2006.до 2017. године
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Слика 2.20 Просечан број саобраћајних незгода по часовима у посматраном периоду
Посматрајући часовну расподелу процената саобраћајних незгода по часовима у току
дана на Слици 2.20 (од 2006. до 2017.) лако се уочава значајна разлика у броју незгода
на прелазима са активном и пасивном сигнализацијом. Уочљиво је да се проценат
саобраћајних незгода не мења значајно у току дана на прелазима са активном
сигнализацијом и креће се од 0,4% до 2,3%. Са друге стране, код прелаза са пасивном
сигнализацијом број незгода у току дана је много неравномернији и креће се 0,4% до
6,0% броја укупних саобраћајних незгода. Највећи број незгода десио се у периоду
уобичајеног радног времена од 8 до 18 часова, када је и интензитет настанка
саобраћајних незгода на прелазима сличан.
Подаци о временским условима за време саобраћајних незгода на путним прелазима
добијени су из базе МУП-а (Слика 2.21).
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У највећем броју случајева саобраћајне незгоде на путним прелазима дешавале су се
када је време било ведро и у току дана.
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Слика 2.21 Проценат саобраћајних незгода на прелазима у зависности од доба дана и
временских прилика
Укупно око 65% незгода било је у току дана, око 27% било је у току ноћи, 5% било је у
сумрак, а 2% у свитање (Слика 2.22).
Свитање; 2%
Сумрак; 5%

Ноћ; 27%

Дан; 65%

Слика 2.22 Проценат саобраћајних незгода на прелазима у зависности од доба дана
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2.6 Приказ последица саобраћајних незгода на пружним прелазима
Подаци о последицама саобраћајних незгода преузети су из евиденције Железнице
Србије где се воде подаци о учесницима, броју повређених и броју погинулих лица,
штети насталој на железничкој инфраструктури и објектима.
Број погинулих лица разликовао се по годинама (Слика 2.23). Највећи број погинулих
лица био је 2008 и 2010 године, а најмањи 2015. године. Већи број погинулих лица био
је у незгодама које су се дешавале на прелазима са пасивном заштитом, 64 лица, док је
на прелазима са активном заштитом било 43 погинулих лица. Евиденција Железнице
Србије показује да су сва погинула лица била учесници у друмском саобраћају, тј. трећа
лица. У железничким статистикама сва лица која нису путници или железнички радници
воде се као трећа лица.
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Слика 2.23 Број погинулих у саобраћајним незгодама на прелазима по годинама и по
типу осигурања на прелазу
Просечан број погинулих по саобраћајној незгоди у саобраћајним незгодама на
прелазима по годинама и по типу осигурања на прелазу кретао се од 0 до 0,18 погинулих
лица по прелазу у посматраном периоду од 2006 до 2017. године.
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Слика 2.24 Просечан број погинулих по саобраћајној незгоди у саобраћајним
незгодама на прелазима по годинама и по типу осигурања на прелазу
Просечан број погинулих по саобраћајној незгоди се у периоду 2006 – 2017 креће од
0,06 до 0,27 погинулих по незгоди (Слика 2.25).
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Слика 2.25 Просечан број погинулих по саобраћајној незгоди
Број повређених на прелазима са активним осигурањем у посматраном периоду кретао
се од 2 до 11 лица годишње (Слика 2.26). Највећи број повређених био је 2010. године.
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Слика 2.26 Број повређених на прелазима са активним осигурањем
Број повређених на прелазима са пасивним осигурањем је био већи него на прелазима
са активним осигурањем. На прелазима са пасивним осигурањем било је повређених
путника (у железничким возилима), железничара и трећих лица. Подаци о повређеним
лицима добијени су од Железнице Србије, а по њиховој номенклатури трећа лица су
учесници у саобраћајној незгоди који нису железничари или путници. Према томе, трећа
лица су учесници у друмском саобраћају. Највећи број повређених био је 2007. и 2011.
године (Слика 2.27 и Слика 2.28).
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Слика 2.27 Број повређених на прелазима са пасивним осигурањем
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Слика 2.28 Број повређених у саобраћајним незгодама по годинама
Просечан број повређених по саобраћајној незгоди креће се од 0,24 до 0,55 повређених
лица у посматраном периоду (Слика 2.29).
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Слика 2.29 Просечан број повређених по саобраћајној незгоди
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3 НАЧИН РАДА УРЕЂАЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ПУТНО-ПРУЖНИХ
ПРЕЛАЗА И УТИЦАЈ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМА НА НАСТАНАК
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
3.1 Начин рада уређаја за осигурање путно-пружних прелаза
3.1.1

Структура аутоматског уређаја:



семафор за давање светлосних саобраћајних знакова и звоно за давање
звоновног сигнала,



поставна справа са браницима или полубраницима,



релејна просторија на самом прелазу,



укључни и искључни контакти,



кабловске везе,



релеји у станичној релејној просторији,



командни тастери и показивачи рада, сметњи и кварова уређаја пружног прелаза
на командном пулту отправника возова.

3.1.2 Контрола рада и исправности аутоматског уређаја:
 рад уређаја се контролише на командном пулту отправника возова (пасивно
стање, тренутак активирања, период активног стања, тренутак деактивирања),
 исправност уређаја се контролише на командном пулту отправника возова
(стање редовно, стање сметње и стање квара) и помоћу главних сигнала (улазних,
излазних, просторних и заштитних) који у случају квара аутоматски показују
сигнални знак ''СТОЈ'' (односно, у случају квара уређаја не могу се поставити у
положај који дозвољава вожњу воза), као и помоћу контролних сигнала.
3.1.3 Уређај се активира:


наиласком воза на укључну тачку под условом да је главни сигнал који штити
прелаз у положају за дозвољену вожњу;



постављањем улазног или излазног пута вожње, под условом да је воз већ наишао
на укључни контакт, односно да се налази на станичном колосеку;



истовременим притиском на тастер ТУПП и тастер ТПП који се налазе на командном
пулту отправника возова;
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помоћу специјалног кључа (ЛОБ) на самом прелазу;

3.1.4 Уређај се дезактивира:


преласком воза преко искључне тачке;



истовременим притиском на тастер ТИПП и тастер ТПП који се налазе на
командном пулту отправника возова, при чему се уређај деактивира након 4
минута од употребе тастера ;



помоћу специјалног кључа (ЛОБ) на самом прелазу



аутоматски, у случају да од тренутка наиласка воза на укључни контакт протекне
више од 4 минута;

3.1.5 Начин функционисања семафора, звона и полубраника
У тренутку активирања уређаја, на семафору се јавља светлосни саобраћајни знак - две
наизменичне црвене трепћуће светлости у лантернама и јак звук звона. Након 15
секунди (тзв. време предзвоњења) полубраници почињу да се спуштају а њихово
спуштање траје 8 - 10 секунди. У моменту када се полубраници спусте (нађу у
хоризонталном положају), звучни сигнал престаје, док црвена трепћућа светлост и даље
светли. Временски интервал који протекне од тренутка завршетка спуштања
полубраника па до наиласка воза зависи од многих фактора (локације прелаза, врсте
вожње воза, брзине кретања воза, саобраћајне ситуације у станици и потребних
манипулација на возу) и креће се од 30-так секунди па до 5-6 минута. Уређај се
деактивира (светлосни сигнал се гаси, а полубраници подижу) 5 - 8 секунди по преласку
последње осовине преко искључне тачке или после 4 минута од тренутка активирања
уређаја наиласком воза на укључну тачку, ако воз својим преласком преко искључне
тачке, није у међувремену дезактивирао уређај.
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Слика 3.3.1 Путопрелазни светлосни сигнал, СРПС З.С2.580

3.2 Утицај неисправности уређаја на настанак саобраћајних незгода
3.2.1 Саобраћајне незгоде које се догађају у условима квара уређаја, а као
последица грешке железничког извршног особља
Када је уређај за обезбеђење саобраћаја на пружном прелазу у квару, примењују се
посебне мере опрезности. Отправник возова, или диспечер на телекоманди, издаје
машиновођи наређење путем општег налога односно фонограмом. Овим наређењем га
обавештава да је уређај у квару, да му је дозвољен пролаз поред главног сигнала
(просторног, улазног или излазног) који штити прелаз и на коме се у случају квара
уређаја сигнални знак СТОЈ аутоматски поставља. Такође му наређује да се испред
пружног прелаза мора зауставити и да тек кад се увери да су се друмска возила
зауставила, може прећи преко прелаза. У случају проласка поред просторног сигнала
који штити прелаз и који показује сигнални знак СТОЈ, машиновођа је дужан да и без
било каквог наређења заустави воз испред прелаза. До опасне ситуације може доћи ако
отправник возова односно ТК диспечер не изда прописано наређење машиновођи,
односно ако машиновођа по том наређењу не поступи.
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3.2.2 Саобраћајне незгоде које се догађају условима квара уређаја, а као последица
стицаја неповољних околности
За разлику од свих до сада разматраних саобраћајних незгода код којих је постојао
утицај људског фактора, ова врста саобраћајних незгода настаје као последица стицаја
неповољних околности. Код пружних прелаза који се налазе у станичном подручју
(између улазног сигнала и прве улазне скретнице) контрола исправности уређаја се
врши помоћу улазног и излазног сигнала као и на командном пулту отправника возова.
То значи да се у случају квара уређаја на пружном прелазу сигнал који га штити не може
поставити у положај за дозвољену вожњу, односно ако је био у положају за дозвољену
вожњу, у тренутку квара аутоматски се поставља сигнални знак ''СТОЈ''.
Код свих пружних прелаза код којих се контрола исправности врши помоћу главних
сигнала, а који се налазе на отвореној прузи, у зависности од тога да ли је пруга
опремљена аутоматским пружним блоком, или се саобраћај обавља у станичном
размаку, контрола исправности уређаја пружног прелаза се врши помоћу сигнала
аутоматског пружног блока односно путем излазних сигнала код пруга на којима се
саобраћај обавља у станичном размаку (на пр. пруга Београд - Бар). Стицај неповољних
околности састоји се, у овом случају, у томе да су време проласка воза поред сигнала
који контролише исправност уређаја на пружном прелазу и време тренутка настанка
квара уређаја у таквом односу да је квар наступио након проласка воза поред сигнала
који контролише исправност уређаја (штити прелаз). У том случају, машиновођа нема
сазнање о томе да је прелаз неисправан и вози преко прелаза редовном брзином, а
возач друмског возила, пошто светлосно-звучна сигнализације није активирана, нема
сазнање о томе да воз наилази и отпочиње прелазак преко прелаза, чиме је створена
опасна ситуација. Оваква ситуација је на железници позната под називом ''ризик првог
воза'' и она по својој суштини представља недостатак у начину функционисању уређаја.
Када су у питању пруге са аутоматским пружним блоком, вероватноћа да се деси ''ризик
првог воза'' је због међусобног распореда укључних контаката и сигнала аутоматског
пружног блока, практично једнака нули.
Када је у питању пруга на којој се саобраћај обавља у станичном размаку, постоји
озбиљан проблем, јер пружни прелаз може бити удаљен 10 и више километара од
излазног сигнала који га штити. Ово значи да од тренутка када машиновођа још може
да види сигнал који показује да ли је уређај прелаза у квару или је исправан, па док воз
не наиђе на пружни прелаз, може да протекне и више од 15 минута и ако у овом
интервалу дође до квара уређаја, ни машиновођа ни возач друмског возила немају
информацију о томе да је уређај неисправан чиме се ствара опасна ситуација. Због
овакве логике рада уређаја, ни савестан и добро обучен возач друмског возила не може
да буде сигуран да ће безбедно прећи преко прелаза.
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4 ДЕТАЉНА
АНАЛИЗА
САОБРАЋАЈНИХ
ПРЕЛАЗИМА ПУТА ПРЕКО ПРУГЕ
4.1 Детаљна анализа саобраћајних незгода по
прелазима Инфраструктуре Железнице Србије
4.1.1

НЕЗГОДА

НА

путно-пружним

Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 57+350 пруге Београд Бар

Учесници саобраћајне незгоде
Путнички воз број 2123 са локомотивом број 441-316, власништво АД „Железнице
Србије“ и путничко возило марке „Фолксваген пасат“.
Опис места настанка саобраћајне незгоде
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у км 57+350 пруге Београд
– Бар. Прелаз се налази на између железничких станица Лајковац и Словац. Пруга је
магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у
уличне саобраћајнице. Коловоз је прекривен асфалтом, док је коловоз на самом прелазу
од дрвених прагова, добро нивелисаних и у добром стању. Прелаз је осигуран
аутоматском светлосно-звучном сигнализацијом са полубраницима. Пруга и пут се
укрштају под углом од 90°.
Дан час и кратак опис саобраћајне незгоде
Дана, 12.07.2004. године, у 18:42 часа у Лајковцу, на путно-пружном прелазу
„Пепељевачка рампа“, где се укрштају улична саобраћајница Др Лесе Мирковића и
железничка пруга Београд – Бар, на делу између железничких станица Лајковац и
Словац, дошло је до ванредног догађаја у коме је путнички воз број 2123 са
локомотивом број 441-316, власништво АД „Железнице Србије“, који се кретао у смеру
од Београда ка Бару, ударио у путничко возило марке „Фолксваген пасат“, које се
кретало улицом Др Лесе Мирковића.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде температура је износила око 25°С
Видљивост је била добра.

40

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
Последице
У овој саобраћајној незгоди једно лице је задобило тешке телесне повреде у виду:
нагњечења мозга, прелома костију основице лобање у десној половини чеоног предела,
повреде десне очне дупље, вишеструких прелома костију десне јагодице, прелома
десне половине чеоне кости, отвореног прелома десне лакатне кости са ишчашењем
главице десне жбичне кости, повреде капка десног ока, крвних подлива врежњаче и
нагњечења меког ткива трупа.
Директна материјална штета на возним средствима или на објектима железничке
инфраструктуре износи:


на путничком возилу „FOLKSVAGEN PASAT” (тотална штета), по процени вештака
машинске струке....................................................................... 369.194,00 динара.



Тотално хаварисан стуб контактне мреже бр. 12 у КМ 53+805 и поломљен
изолатор кочника конзоле на истом стубу, према Комисијском иследничком
извештају
Железница
Србије
......................................................................
102.835,00 динара.

Због настале незгоде је било прекида у железничком саобраћају 150 минута.
На основу извршеног увида у списе предмета П број 3893/11 Основног суда у Ваљеву,
Судске јединице Лајковац, анализе тока догађаја и активности појединих учесника у
извршењу железничког саобраћаја по питању насталог ванредног догађаја даје се
следеће
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Машиновођа је кренуо из станице Лајковац и прошао поред излазног сигнала који није
дозвољавао даљу вожњу, с тим што је претходно добио од отправника возова налог да
показивање излазног сигнала за њега не важи и да мора да се зауставни испред
предметног путног прелаза. У својој изјави машиновођа тврди да је уређај
функционисао и да је путно-пружни прелаз био обезбеђен.
Увидом у приложени дневник сметњи В-11 установљено је да нема забележених
сметњи на путно-пружном прелазу „Пепељевачка рампа” до тренутка настанка
предметног ванредног догађаја. Иако се отправник возова изјашњавао о томе да је
руковао тастером ТУТП изјавио је да не сме да тврди да је уређај прихватио ову команду
јер за исту нема индикатор (такво је изведено техничко решење које је према
оригиналном решењу произвођача “Siemens“). Тек када воз наиђе на укључну тачку
може се на командном пулту отправника возова видети да ли је уређај путно-пружног
прелаза активиран или не.
У Комисијском иследничком извештају који је радила комисија Железница Србије нигде
нису поменута оштећења елемената на уређају путно-пружног прелаза, нити у В-11
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постоји евиденција о квару на укључним тачкама предметног прелаза која би указивала
да укључне тачке нису биле исправне у време настанка овог ванредног догађаја. Нема
ни евиденције о томе како је квар који се појавио у време настанка ванредног догађаја
отклоњен.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
До ванредног догађаја на предметном путно-пружном прелазу ˮПепељевачка рампаˮ
дошло је из разлога што су се воз број 2123 и путничко возило марке FOLKSVAGEN PASAT,
истовремено нашли у опасној зони путно-пружног прелаза. У тренутку када је возач
путничког возила предузео радњу за прелазак преко путно-пружног прелаза воз се
налазио на таквој удаљености од путно-пружног прелаза да машиновођа није имао
могућности да заустави воз.
Машиновођа, поступајући супротно наредби из општег налога који је добио од
отправника возова железничке станице Лајковац, није зауставио воз испред путнопружног прелаза „Пепељевачка рампа”, допринео је настанку ванредног догађаја.
У случају ако је путно-пружни прелаз „Пепељевачка рампа” био обезбеђен
(полубраници прелаза спуштени и активна светлосна и звучна сигнализација), возач
путничког возила допринео је, по нашем мишљењу, настанку саобраћајне незгоде.
У случају ако путно-пружни прелаз није био обезбеђен, возач путничког возила није
допринео настанку ванредног догађаја.
4.1.2 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 62+900 пруге
Београд – Младеновац - Ниш.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 40609 са локомотивом 444-028 и
друмско путничко возило марке ZASTAVA 101.
Машиновођа година рођења 1968.
Возач друмског возила година рођења 1988.
Брзина на путно пружном прелазу 50 km/h.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
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Опис места настанка незгоде
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 62+900 пруге Београд
– Младеновац - Ниш. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица
Ковачевац и Кусадак. Пруга је магистрална, двоколосечна и електрифицирана. Друмска
саобраћајница спада у категорију локалних саобраћајница (локални пут Кусадак Рабровац). Површина коловоза је асфалтна а сам прелаз је изведен од армирано
бетонских плоча. Прелаз је осигуран саобраћајним знацима друмског саобраћаја
(вертикалном сигнализацијом). Пруга и пут се укрштају под углом од 90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде
Дана 24.05.2008. године у 01:49, на путно-пружном прелазу у km 62+900 који се налази
на отвореној прузи између станица Ковачевац и Кусадак, дошло је до налета воза број
40609 на друмско путничко возило марке ZASTAVA 101, које се кретало из смера
Рабровца ка Кусадку.
Временски услови
У иследном материјалу не налазе се подаци о временским приликама.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског возила.
Прекид саобраћаја је трајао од 01:49 до 05:30, услед чега је дошло до кашњења
следећих возова: 2990 (135 минута), 40771 (237 минута), 44151 (199 минута), 46811 (231
минут) и 44709 (215 минута).
Процењена штета на локомотиви износи 164.185,00 динара.
Штета на друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 40609 саобраћао је из смера станице Младеновац ка Нишу. Станицу Ковачевац
воз пролази у 01:46. У 02:00, машиновођа обавештава машинског диспечера у
телекомандном центру да је на путном прелазу дошло до налета воза на друмско
возило.
Из обрасца EV-85, може се видети да је на 1000 метара пре заустављања воза, у 01:43:58,
при брзини од 74 km/h машиновођа употребио локомотивску сирену. На растојању од
473 метра пре заустављања, у 01:44:23, при брзини од 73 km/h, машиновођа заводи
кочење и воз се зауставља у 01:44:58.
Према властитој изјави, машиновођа је крећући се ка путном прелазу давао сигнални
знак „Пази“. Није приметио да се друмско возило приближава прелазу све до тренутку
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када је воз наилазио на путни прелаз и када је осетио удар у десну бочну страну
локомотиве. Завео је кочење при брзини од 75 km/h а воз се по његовој процени
зауставио након 500 метара.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.3 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 40+050 пруге
Београд – Суботица.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 437 са локомотивом 461-018 и друмско
путничко возило марке VOLKSWAGEN типа GOLF 19E На месту сувозача у друмском
возилу налазила се женска особа.
Машиновођа година рођења 1957.
Возач друмског возила година рођења 1952.
Брзина на путно пружном прелазу- није означено.
Стање коловоза- лоше.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 40+050 пруге Београд
– Суботица. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица Инђија и Стара
Пазова. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска
саобраћајница је некатегорисан пољски пут који излази на магистрални пут Београд –
Нови Сад. Површина коловоза је земљана а сам прелаз је изведен од дрвених прагова.
Прелаз је осигуран саобраћајним знацима друмског саобраћај. Пруга и пут се укрштају
под углом од 90°. Зона прегледности не постоји на путном прелазу у време настанка
саобраћајне незгоде није постојао. Са обе стране наведеног пута и у прилазу пружном
појасу налази се висока трава која смањује прегледност пруге и у правцу Старе Пазове и
у правцу Инђије а на самом прелазу не постоји јавна расвета. Након ванредног догађаја
на овом путном прелазу извршен је инспекцијски преглед од стране републичких
инспектора за железнички саобраћај у Министарству за инфраструктуру где је
констатовано да са обе стране путног прелаза нема довољне зоне прегледности и
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између осталог наложено је ЈП „Дирекцији за изградњу Инђије“ да изврши обуставу
саобраћаја на пољском путу постављањем физичких препрека са обе стране пруге до
тренутка док надлежно предузеће за путеве не обезбеди зоне прегледности или донесе
одлуку о трајном укидању путног прелаза.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 08.08.2008. године у 22:15, на путно-пружном прелазу у km 40+050 који се налази
на отвореној прузи између станица Инђија и Стара Пазова, дошло је до налета воза број
437 на друмско путничко возило марке VOLKSWAGEN типа GOLF 19E.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било облачно, без падавина,
а температура ваздуха је износила око +20°С. У време настанка саобраћајне незгоде
важили су ноћни услови вожње, а сам путни прелаз није осветљен јавном расветом.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно су страдали возач и сувозач у друмском возилу.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 22:14 до 04:45 минута које је проузроковало
кашњење следећих возова: 437 (395 минута), 3402 (74 минута), 40607 (317 минута),
45619 (320 минута) и 52415 (462 минута).
Процењена штета на локомотиви износи 60.000,00 динара.
Штета на друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 437 саобраћао је из смера Новог Сада ка Београду.
Из обрасца EV-85, може се видети да је воз прошао станицу Инђија у 22:09, затим
убрзава и након 786 метара достиже брзину од 51 km/h. Након овога воз наставља да
убрзава и након 2163 метра достиже брзину од 89 km/h када се региструје дејство АС
уређаја. Услед дејства АС уређаја брзина воза се нагло смањује и након 245 метара воз
се потпуно зауставља у 22:11.
Према изјави машиновође воз се кретао у правцу Београда на отвореној прузи где је
дозвољена брзина 100 km/h. Предметно друмско возило наишло му је с леве стране
(посматрано у смеру кретања воза) на веома блиској удаљености тако да није могао да
реагује ни звучним упозорењем нити да заведе кочење. До принудног кочења је дошло
након контакта са друмским возилом када је дошло до кидања чеоних славина главног
ваздушног вода. Воз (чело воза) се зауставио у km 39+500.
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Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.4 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 101+239 пруге
Сталаћ – Краљево - Пожега.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 53833 са локомотивом 661-227 и
друмско путничко возило марке Wartburg. У друмском путничком возилу налазио се и
сувозач.
Машиновођа година рођења 1964.
Возач друмског возила година рођења 1952.
Брзина на путнопружном прелазу није означена.
Стање коловоза лоше.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђено.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰..
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу „Атеница“ у km 101+239
пруге Сталаћ – Краљево - Пожега. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између
станица Чачак и Заблаће. Пруга је регионална, једноколосечна и електрифицирана.
Друмска саобраћајница спада у категорију некатегорисаних путева (пут Гојин Дол – река
Нишава на коме је брзина ограничена општим ограничењем на 50 km/h). Ширина
коловоза је 3 метара. Површина коловоза је од туцаник и шљунак, а сам прелаз је од
бетона. Прелаз је осигуран саобраћајним знацима друмског саобраћај. Пруга и пут се
укрштају под углом од 90°. Зона прегледности (зона потребне прегледности) постоји.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 23.09.2008. године у 10:02, на путно-пружном прелазу у km 101+239 који се налази
на отвореној прузи између станица Чачак и Заблаће, дошло је до налета воза број 53833
на друмско путничко возило марке Wartburg.
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Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура је
износила око +10°С, видљивост је била добра.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно су страдали возач и сувозач у друмском возилу.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 10:02 до 12:27. Каснио је воз број 53833+145
минута. Отказани су возови број 4834/4835.
На локомотиви и железничкој инфраструктури није било штете. Штета на друмском
возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 53833 је саобраћао на релацији Пожега Краљево. Из станице Чачак воз је
отпремљен у 09:55 у станичном размаку за станицу Заблаће. У 10:02 на путном прелазу
у km 101+239 дошло је до налета воза на друмско возило.
Из обрасца EV-85, може се видети да се воз покреће из станице Чачак у 09:55 и након
пређених 300 метара брзина достиже 31 km/h. У наредних 380 метара брзина се
смањује на 26 km/h, да би се после нових 1040 метара брзина повећала на 64 km/h. Том
брзином воз се креће следећих 260 метара и после нових 680 метара брзина се повећава
на 70 km/h. У наредних 720 метара брзина се смањује на 67,5 km/h. У том тренутку писач
брзине се нагло спушта у нулти положај и до потпуног заустављања воз прелази пут у
дужини од 180 метара.
Према властитој изјави, машиновођа је крећући се од станице Чачак према путном
прелазу давао више пута сигнални знак пази. На око 70 метара испред путног прелаза
уочава друмско возило које се приближава прелазу не заустављајући се. Даје
упозорење локомотивском сиреном и заводи брзо кочење. У тренутку наиласка воза на
путни прелаз предњи део друмског возила се већ налазио на средини колосека. Дошло
је до налета чела воза на путничко возило при чему је друмско возило одбачено на
десну страну колосека 15 метара у правцу кретања воза. Чело воза се зауставило у km
102+345.
Увидом у путне исправе воза и материјал реда вожње Комисија за увиђај и ислеђење
ванредних догађаја оформљена од стране железнице је утврдила да је брзина кретања
воза била у складу са материјалом важећег реда вожње и да воз број 53833 није имао
предвиђено заустављање испред предметног путног прелаза.
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Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.5 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 46+218 пруге
Београд – Шид
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 42+218 са локомотивом 461-034 и
друмско путничко возило марке GOLF. У друмском возилу још су се налазили: сувозач и
два путника.
Машиновођа година рођења 1957.
Возач друмског возила година рођења 1974.
Брзина на путно пружном прелазу није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђено.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 46+218 пруге Београд
– Шид. Путни прелаз се налази на станичном подручју станице Голубинци. Пруга је
магистрална, двоколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у
категорију локалних путева. Површина коловоза је асфалтна као и сам прелаз. Прелаз је
осигуран полубраницима, светлосно-звучним уређајима за најављивање
приближавања воза и друмском вертикалном сигнализацијом. Пруга и пут се укрштају
под углом од 90°. Зона прегледности (зона потребне прегледности) постоји.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 13.09.2008. године у 06:10, на путно-пружном прелазу у km 46+218 који се налази
на подручју станице Голубинци, дошло је до налета воза број 4201 на друмско путничко
возило марке GOLF .
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је облачно, падала је киша,
температура је износила око +15°С.
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Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно су страдали возач и сувозач у друмском возилу, док
су две особе које су се налазиле позади у друмском возило теже повређене.
Прекид железничког саобраћаја по оба колосека двоколосечне пруге је трајао од 06:10
до 11:35 који је проузроковао кашњење следећих возова: 4201 (248 минута), 210 (107
минута), 2203 (284 минута), 32203 (118 минута), 45801 (47 минута) и 40666 (230 минута).
Процењена штета на локомотиви износи 305.325,00 дин, а на СС уређајима 44.325,00
динара.
Штета на друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 4201 авизиран је из станице Путинци у 06:05. У време настанка ванредног
догађаја имао је формиран пут вожње улаза на четврти колосек који је разрешен тек по
извршеном увиђају од стране комисије. У време настанка удеса уређај путног прелаза
је био исправан.
Из обрасца EV-85, може се видети да се воз покреће из Путинаца у 06:03. Након
пређених 4287 метра при брзини од 50 km/h машиновођа заводи кочење и воз се
зауставља у 06:08 након пређених 75-85 метара.
Из изјаве машиновође може се видети да је по проласку улазног сигнала станице
Голубинци, приближавајући се путном прелазу машиновођа давао сигнални знак
„Пази“. Приметио је друмско возило које се креће преко путног прелаза заобилазећи
спуштене полубранике. Заводи брзо кочење долази до удара у друмско возило и воз се
зауставља у км 46+145
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.6 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу PBL 4 у km 71+738 пруге
Београд – Врбница .
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 2100 са локомотивом 441-066 и друмско
путничко возило марке MERCEDES 200 D.
Машиновођа година рођења 1966.
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Возач друмског возила година рођења 1976.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено..
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBL 4 у km 71+783 пруге
Београд – Врбница. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између ГС Ваљево и
непоседнуте ТК станице Дивци. Пруга је магистрална, једноколосечна и
електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у категорију локалних путева.
Површина коловоза је асфалтна а сам прелаз је од армирано бетонских плоча. Прелаз
је осигуран саобраћајним знацима друмског саобраћаја. Пруга и пут се укрштају под
углом од 90°. Зона прегледности (зона потребне прегледности) постоји.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 11.10.2008. године у 12:03, на путно-пружном прелазу PBL 4 у km 71+783 који се
налази на отвореној прузи између станица Ваљево и Дивци, дошло је до налета воза
број 2100 на друмско путничко возило марке MERCEDES 200 D регистарске ознаке VA
532-75.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било сунчано, температура
је износила око +20°С, видљивост је била добра.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског возила.
Прекид железничког саобраћаја је трајао 12:03 до 15:17 услед чега је дошло до
кашњења следећих возова: 2100 (200 минута), 433 (182 минута), 2103 (115 минута) и
45751 (63 минута).
Процењена штета на локомотиви износи 664.296,00 дин.
Штета на друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 2100, након редовног бављења, отпремљен је из станице Ваљево у 11:57
(излазни сигнал је показивао сигнални знак за дозвољену вожњу).
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Из обрасца EV-85, може се видети да се воз покреће из стајалишта Иверак у 12:00. Након
пређених 1015 метра воз достиже брзину од 95,5 km/h када се региструје кочење и
након пређених 406 метара воз се зауставља у 12:03.
Из изјаве машиновође може се закључити да исти није приметио друмско возило које
је наилазило на путни прелаз и да кочење заводи у тренутку удара у друмско возило.
У записнику који је сачинила полиција на лицу места констатовано је да је у моменту
саобраћајне незгоде на пружном прелазу PBL 4 светлосно звучна сигнализација радила.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.7 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 19+370 пруге
Смедерево – Мала Крсна.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 490 са локомотивом 441-753 и друмско
путничко возило марке OPEL ASKONA са возачем и сувозачем.
Машиновођа година рођења 1958.
Возач друмског возила година рођења 1951.
Брзина на путно пружном прелазу 40 km/h.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође – нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 19+370 пруге
Смедерево – Мала Крсна. Путни прелаз се налази на на отвореној прузи између станица
Смедерево и Радинац. Пруга је регионална, једноколосечна и електрифицирана.
Друмска саобраћајница спада у категорију улица (место укрштања пруге и улице Фрање
Клуза). Коловоз је прекривен асфалтом, а сам прелаз је изведен од дрвених прагова.
Прелаз је осигуран знаковима на путу и зоном потребне прегледности. Пруга и пут се
укрштају под углом од 90°. Зона прегледности (зона потребне прегледности) постоји.
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Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 02.02.2009. године у 18:00, на подручју станице Осипаоница на путно-пружном
прелазу у km 19+370 који је осигуран друмском сигнализацијом, на деоници између
станица Смедерево и Радинац, дошло је до налета воза број воз 490 са локомотивом
441-753 и друмско путничко возило марке OPEL ASKONA.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било облачно и без
падавина, а температура ваздуха је износила око +0°С. Видљивост је била лоша, а
коловоз клизав.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, возач друмског путничког возила је задобио тешке телесне
повреде а сувозач је преминуо на лицу места.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 18:00 до 21:00 услед чега је дошло до
кашњења следећих возова: 490 (184 минута) и 6734 (180 минута).
Процењена штета износи 40.000,00, а друмско путничко возило је претрпело тоталну
штету.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 490, може се видети да је након пређених 2000 метара пре потпуног
заустављања возио брзином 78km/h, дошло до брзог кочења и након пређених 125
метра воз се зауставља.
Према властитој изјави, машиновођа је прилазећи прелазу, приметио друмско путничко
возило на растојању од 10 м од путног прелазу које се кретало путем из смера Мале
Крсне.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се возач друмског возила нашао у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
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4.1.8 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу PBF-5 у км 168+193 пруге
Београд – Младеновац - Ниш.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 336, са локомотивом 441-751, који је
саобраћао на релацији Београд – Ниш, и друмско путничко возило марке OPEL типа
ASTRA,. Као путник у друмском возилу у време настанка саобраћајне незгоде налазило
се још једно лице.
Година рођења машиновође је 1963 и у тренутку настанка саобраћајне незгоде је имао
46 година.
Година рођења возача друмског возила, је Возач друмског возила година 1974. У
тренутку настанка саобраћајне незгоде имао је 35 година.
Година рођења трећег лица, које се у возилу у време настанка саобраћајне незгоде
налазило у својству путника је 1975. године и у време настанка незгоде имао је 34
године.
Брзина на путно-пружном прелазу није означена.
Стање коловоза је лоше.
Алкохолисаност машиновође није утврђена.
Алкохолисаност возача друмског возила - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBF-5 у km 168+193 пруге
Београд –Младеновац - Ниш. Путни прелаз се налази на међустаничном растојању
отвореној прузи између станица Параћин и Ћићевац. Пруга је магистрална,
двоколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у категорију локалних
саобраћајница. Коловоз је асфалтни а сам прелаз је од камене коцке и дрвених прагова.
Прелаз је осигуран полубраницима. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 07.08.209. године у 19:50, на путно-пружном прелазу PBF-5 у km 202+409 који се
налази на отвореној прузи између станица Параћин и Ћићевац, на левом колосеку
двоколосечне пруге дошло је до налета воза број 336, који се кретао ка Параћину по
неправилном колосеку, на путничко возило OPEL типа ASTRA.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било облачно, а
температура ваздуха је износила око +20°С.
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Последице
У овој саобраћајној незгоди, није било погинулих лица. Возач путничког возила и лице
који се налазио у путничком возилу у време настанка саобраћајне незгоде у својству
путника су задобили тешке телесне повреде у виду вишеструких прелома и нагњечења.
Прекид железничког саобраћаја по десном колосеку двоколосечне пруге је трајао од
19:53 до 0:26, услед чега су каснили возови: 336 (273 минута), 48004 (293 минута), 2907
(108 минута), 52909 (183 минута) и воз 293 (15 минута).
На железничком самоходном возилу (дрезини) која се налазила на суседном колосеку
настала је мања материјална штета у износу 9214,00 динара и на локомотиви 441-751
процењена штета у износу од 164.900,00 динара.

Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз 336 се из станице Ћићевац кретао по неправилном колосеку према станици
Параћин. У то време, у близини путно-пружног прелаза који је предмет ове саобраћајне
незгоде, на левом колосеку су боравили радници СС службе са железничким возилом
ТМД са циљем да изврше заштиту сигнално-сигурносних постројења за време ремонта
пруге који је у то време требало да започне. Воз 336 који се кретао дозвољеном
брзином, што је утврђено на основу приложене брзиномерне траке, наишао је на путнопружни прелаз. Приликом приближавања воза путно-пружном прелазу, машиновођа је
изјавио да је дао сигнални знак ПАЗИ како би упозорио раднике који су били на
суседном колосеку о свом наиласку. На растојању од око 40 метара од путно-пружног
прелаза, машиновођа уочава возило које излази на пругу и својим чеоним делом удара
у предњи део друмског возила.
Према изјавама појединих сведока, ако и на основу доказа приложених у списима,
путно-пружни прелаз није био у квару, а за време наиласка воза полубраници нису били
спуштени.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се возач путничког возила нашао у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што је железничко особље направило
пропуст и није обезбедило путно-пружни прелаз за време наиласка воза на исти.
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4.1.9 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу ППО-2 у km 117+478 пруге
БЕОГРАД-НОВИ САД-СУБОТИЦА
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 46939 са возном локомотивом 441-015 и
друмско путничко возило марке VW GOLF 4. У путничком возилу су у време незгоде били
присутни три путника.
Машиновођа година рођења 1962.
Возач друмског возила година рођења 1985.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу ППО-2 у km 117+478 пруге
БЕОГРАД-НОВИ САД-СУБОТИЦА. Путни прелаз се налази на отвореној прузи на
међустаничном растојању између станице Врбас и станице Ловћенац. Пруга је
магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у
категорију регионалних друмских саобраћајница. Површина коловоза асфалтна. Прелаз
је осигуран аутоматским уређајима на путним прелазима где постоји светлосна и звучна
сигнализација са полубраницима. Уређај путног прелаза у зависности је са просторним
сигналима. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 21.02.2010. године у 03 и 38 часова на путно-пружном прелазу ППО-2 у km 117+478
који се налази на отвореној прузи на међустаничном растојању између станице Врбас
и станице Ловћенац, дошло је до налета воза број 46939 са возном локомотивом 441015 на путничко возило марке VW GOLF 4. У путничком возилу су у време незгоде били
присутни три путника.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура
ваздуха је била 4°С, без падавина, а коловоз је био влажан.
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Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно су страдали возач путничког возила и два сапутника
док је четврта особа у возилу задобила тешке телесне повреде.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 03 и 38 минута до 08 и 30 минута.
Услед ове саобраћајне незгоде дошло је до кашњења следећих возова: 40770 (422
минута), 45764 (368 минута), 4402 (67 минута), 46939 (257 минута), 2403 (42 минута и воз
541 (100 минута).
Изостали су возови 4400 и 2401.
Процењена штета на локомотиви и СС постројењима процењена је на 1.379.246,00
динара.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 46939 кретао се из правца Врбаса ка станици Ловћенац и у 03 и 38 часова на
путно-пружном прелазу ППО-2 у km 117+478 који се налази на отвореној прузи, дошло
је до налета воза број 46939 са возном локомотивом 441-015 на друмско путничко
возила марке VW GOLF 4. У путничком возилу су у време незгоде били присутни три
путника. Возач друмског возила кретао се магистралним путем М3 и није се зауставио
испред путног прелаза на коме су полубраници били спуштени, укључена светлосна и
звучна сигнализација и тиме обавештавала возаче друмских возила да је прелаз преко
пруге забрањен. Возач је заобишао колону у намери да пређе преко путног прелаза.
У време настанка предметног ванредног догађаја, уређаји путног прелаза су били
исправни и у функцији што је железничка комисија која је обавила увиђај утврдила на
основу евиденција кварова и сметњи. Такође, од значаја је и чињеница да је воз
отпремљен излазним сигналом из станице Врбас јер у случају квара уређаја на путном
прелазу, излазни сигнал се не би поставио у положај за дозвољену вожњу.
Из Записника саслушања машиновође може се видети да је непосредно пред наилазак
воза на путни прелаз машиновођа смањио брзину због кривине и близине путног
прелаза и да је дао сигнални знак ПАЗИ. Приближавајући се путном прелазу приметио
је да се возила заустављају испред истог формирајући колону, испред полубраника.
Међутим, у једном тренутку приметио је да се једно друмско возило креће већом
брзином према путном прелазу и да заобилази већ формирану колону испред путног
прелаза, да обилази полубранике и у 3:38 минута долази до налета воза на то возило.
Том приликом воз је гурао друмско возило испред себе око 80 метара. При том гурању
друмско возило удара у стуб контактне мреже па у стуб улазног сигнала Cu91. На лицу
места службена лица МУП-а затичу спуштене полубранике и укључену светлосну
сигнализацију. Исто и констатују у записнику о увиђају VI КРИ 218-10 ОД 21.02 2010.
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Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се путничко друмско возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што је возач друмског возила заобилазио
колону испред путног прелаза и покушао да пређе преко истог на коме су полубраници
били спуштени, укључена светлосна и звучна сигнализација и тиме обавештавала возаче
друмских возила да је прелаз преко пруге забрањен.
4.1.10 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу ППС-2 у km 166+756 пруге
БЕОГРАД-НОВИ САД-СУБОТИЦА
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 2407 ЕМГ 412-416-105-106и друмско
путничко возила марке ЗАСТАВА 101, а путници у моторном друмском су била три лица.
Машиновођа година рођења 1965.
Возач друмског возила година рођења 1966.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу ППС-2 у km 166+756 пруге
БЕОГРАД-НОВИ САД-СУБОТИЦА. Путни прелаз се налази на подручју станице
Наумовићево. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска
саобраћајница спада у категорију локалног пута. Површина коловоза је асфалтна.
Прелаз је осигуран аутоматским уређајима на путним прелазима где постоји светлосна
и звучна друмска сигнализација са полубраницима. Уређај путног прелаза у зависности
је са излазним сигналима. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 18.03.2010. године у 16:22 часова на путно-пружном прелазу ППС-2 у km 166+756
који се налази на подручју станице Наумовићево, дошло је до налета воза број 2407
ЕМГ 412-416-105-106 на друмско путничко возило марке ЗАСТАВА 101. Поред возача у
возилу су била још три путника.
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Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде видљивост је била добра, а
температура ваздуха је била 9°С, .
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно су страдали сувозач а касније 21.03, једно лице је
подлегло повредама у болници.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 16:22 до 18:55.
Каснили су возови број: 46862 (77 минута), 52402 (119 минута), 2404 (75 минута), 52400
(117 минута), 345 (116 минута) и 437 (39 минута).
Процењена штета на ЕМГ 412-416-105-106 износи 7.892,00.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 2407 ЕМГ 412-416-105-106 кретао се из станице Наумовићево ка Новом Саду.
Према изјави Машиновође воз је из станице Наумовићево кренуо у 16:22. Излазни
сигнал показивао је сигнални знак за дозвољену вожњу. Путни прелаз ППС-2
контролише се са командног пулта у канцеларији отправника возова и у зависности је
са излазним сигналима. Крећући се ка излазном сигналу са леве стране колосека
приметио је моторно друмско возило са закаченом ауто приколицом које се креће
великом брзином. Део пута је паралелан са пругом и машиновођа због растиња на
једном делу губи из вида друмско возило. При наиласку на путни прелаз ППС-2 даје
сигнални знак ПАЗИ и у једном тренутку поменуто возило великом брзином
приближава се путном прелазу, не заустављајући се. Машиновођа заводи брзо кочење
и долази до налета чела воза на моторно друмско возило. Воз се зауставља у км
166+670.
ИЗ обрасца ЕВ-85 наводи се да се воз кретао брзином од 50 km/h у моменту када је
заведено кочење брзог дејства и воз заустављен у km 166+500 .
У време настанка предметног ванредног догађаја, уређаји путног прелаза су били
исправни и у функцији, што је железничка комисија која је обавила увиђај утврдила на
основу евиденција кварова и сметњи. Такође, од значаја је и чињеница да је воз
отпремљен излазним сигналом из станице Наумовићево који се у случају квара уређаја
прелаза, не би поставио у положај за дозвољену вожњу.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се путничко друмско возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
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До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што возач друмског возила није стао испред
путног прелаза на коме су полубраници били спуштени, укључена светлосна и звучна
сигнализација и тиме обавештавала возаче друмских возила да је прелаз преко пруге
забрањен.
4.1.11 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу PBI 1 у km 46+822 пруге
Београд – Врбница .
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 430 (локомотивом 461-139 ) и друмско
путничко возило марке FIAT, типа PUNTO, регистарске ознаке BG 532-59. У друмском
путничком возилу налазио се и сувозача.
Машиновођа година рођења 1963.
Возач друмског возила година рођења 1957.
Брзина на путно пружном прелазу није означена.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBI 1 у km 46+822 пруге
Београд – Врбница. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између ТК станица
Лајковац и Лазаревац. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана.
Друмска саобраћајница је улица Бајино Брдо. Површина коловоза је асфалтна као и сам
прелаз. Прелаз је осигуран светлосним и звучним саобраћајним знацима и
саобраћајним знацима на путу. Пруга и пут се укрштају под углом од 90º.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 30.06.2010. године у 16:33, на путно-пружном прелазу PBI 1 у km 46+822 који се
налази на отвореној прузи између ТК станица Лајковац и Лазаревац, дошло је до налета
воза број 430 на друмско путничко возило марке FIAT, типа PUNTO.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било облачно, температура
је износила око +28ºС.
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Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно су страдали возач и сувозач у друмском возилу.
Прекид железничког саобраћаја је трајао 16:33 до 20:45. Воз број 430 је каснио 271
минут, воз број 2123 је каснио 230 минута, воз број 2102 је каснио 261 минут, воз број
513 је каснио 144 минута и воз број 2122 је каснио 101 минут.
На локомотиви није било штете. По процени полицијских службеника штета на
друмском возилу износи 680.000,00 динара.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 430, се кретао из смера Лајковца ка Лазаревцу. Друмско возило, по наводима
из полицијског записника, је долазило са леве стране (посматрано у односу на смер
кретања воза). Друмско возило се кретало кроз место Петка улицом Бајино Брдо у
смеру улице Владике Николаја Велимировића.
Из обрасца EV-85, може се видети да се воз покреће из станице Лајковац у 16:27. Након
пређених 4946 метара брзина воза је 95,5 km/h. Брзина се повећава и након 1237 метара
износи 98,5 km/h када се региструје кочење и након пређених 619 метра, воз се потпуно
зауставља у 16:33.
Из изјаве машиновође може се закључити да је излазни сигнал у станици Лајковац
показивао сигнални знак за дозвољену вожњу те да му у станици Лајковац није уручено
никакво писмено обавештење. Отпремљен исти није приметио друмско возило које је
наилазило на путни прелаз и да кочење заводи у тренутку удара у друмско возило.
Прилазећи путном прелазу, по сопственој изјави, машиновођа је на око 50 до 70 метара,
приметио путничко возило како прелази преко путног прелаза тако да је стигао само да
употреби локомотивску сирену и заведе брзо кочење. До удара у друмско возило је
дошло при самом почетку завођења кочења. Воз се зауставио на око 10 метара испред
улазног сигнала станице Лазаревац. Друмско возило је гурано закачено за одбојнике
локомотиве до заустављања воза.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
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4.1.12 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 153+305 пруге Црвени
Крст – Зајечар – Прахово пристаниште.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 2774 (ДМВ 710-005) и друмско путничко
возило марке SUZUKI типа SAMURAY.
Машиновођа година рођења 1962.
Возач друмског возила година рођења 1958.
Брзина на путно пружном прелазу - није означено.
Стање коловоза лоше
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође – нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 153+305 пруге Црвени
Крст – Зајечар – Прахово пристаниште. Путни прелаз се налази на отвореној прузи
између станица Неготини и Рогљево, на подручју стајалишта Рајац. Пруга је регионална,
једноколосечна и неелектрифицирана. Друмска саобраћајница спада у категорију
некатегорисаних путева. Површина коловоза је од туцаник и шљунак, испред путног
прелаза је крупна коцка а сам прелаз је изведен од дрвених прагова. Прелаз је осигуран
вертикалном друмском сигнализацијом. Пруга и пут се укрштају под углом од 90º. Зона
прегледности (зона потребне прегледности) постоји.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 30.08.2010. године у 12:20, на путно-пружном прелазу у km 153+305 који се налази
на отвореној прузи између станица Неготини и Рогљево, на подручју стајалишта Рајац,
дошло је до налета воза број 2774 на друмско путничко возило марке SUZUKI типа
SAMURAY.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било сунчано, температура
је износила око +28ºС, видљивост је била добра.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдо возач друмског возила. Прекид
железничког саобраћаја је трајао од 12:23 до 16:12. Воз број 2776 је каснио 17 минута.
Возови број 2774 и 2773 су отказани на релацији Брусник-Неготин-Брусник.
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Процењена штета на ДМВ износи 20.000,00 динара. Штета на друмском возилу је
тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 2774 је саобраћао на релацији Зајечар - Неготин.
Из обрасца EV-85, може се видети да је у km 153+300, при брзини од 56km/h
регистровано брзо кочење и након пређених 400 метара, воз се зауставља у 12:18.
Према властитој изјави, машиновођа је прилазећи путном прелазу на удаљености од
око 500 метара дао сигнални знак „Пази“. Приметио је друмско возило које је долазила
ка путном прелазу без заустављања. По уочавању друмског возила машиновођа је завео
брзо кочење али је дошло до удара воза у друмско возило које је након тога воз гурао
до заустављања.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.13 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 75+695 пруге
(Београд) Ресник - Врбница (Бар)
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 5002 (ЕМГ 412-416-085'-061) и друмско
путничко возила марке VW PASAT, регистарских ознака VA 002-NB. Воз је саобраћао на
релацији Ваљево Панчево Главна
Машиновођа година рођења 1962.
Возач друмског возила година рођења – нема података
Брзина на путно пружном прелазу није означена.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBL-6 у km 75+695 пруге
(Београд) Ресник - Врбница (Бар). Путни прелаз се налази на отвореној прузи између
станица Ваљево и ТК Станице Дивци. Пруга је магистрална, једноколосечна и
62

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у категорију локалних друмских
саобраћајница која повезује магистрални пут Београд - Ваљево. Површина коловоза је
асфалтна, а сам прелаз је од гумених панела. Прелаз је осигуран аутоматским уређајима
на путним прелазима где постоји само светлосна и звучна друмска сигнализација без
полубраника. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 30.05.2011. године у 19:38, на путно-пружном прелазу PBL-6 који се налази у km
75+695 пруге (Београд) Ресник - Врбница (Бар), односно на отвореној прузи између
станице Ваљево и ТК станице Дивци, дошло је до налета воза број 5002 ЕМГ 412-416085'-061 на друмско путничко возило марке VW PASAT. Прелаз је осигуран аутоматским
уређајима за обезбеђење саобраћаја. Међутим, због квара на уређају путног прелаза
PBL'-3 у км 70+824 овај путни прелаз PBL-6 у km 75+695 се сходно одредби члана 77 тачка
2 Саобраћајног Правилника 2 сматра необезбеђеним. Да се путни прелаз сматра
необезбеђеним машиновођа од воза 5002 обавештен је у полазној станици Ваљево
прилогом А број 5 општег налога 1, број 23. Општи налог 1 са прилогом А уредно су
испостављени од стране отправника возова и уредно потписани од стране машиновође.
Овим је машиновођа обавештен да на путном прелазу PBL-6 у km 75+695 мора поступити
тако да стане испред путног прелаза и кад се увери да нема друмских возила опрезно
настави даљу вожњу.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, а температура
ваздуха је била 18°С,.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског возила из Ваљева.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 19:35 до 01:25 услед чега је дошло до
кашњења следећих возова: 432 (203 минута), 2122 (320 минута), 2141 (234 минута),
435 (66 минута), 5003 (30 минута) и 48451 (30 минута) .
У овој саобраћајној незгоди није било материјалне штете.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 5002 је отпремљен из станице Ваљево у 19:35 у смеру ка станици Дивци под
контра приволом са којом се није могло руковати због квара на путном прелазу PBL-3 у
km 70+824, квар овог путног прелаза је настао при саобраћају воза број 513. При
саобраћају поменутог воза 5002, код поменутог путног прелаза PBL-6 у km 75+695,
машиновођа није поступио по наређењу и обавештењу из прилога А Општег налога 1.
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Обавеза машиновође је била да се заустави испред путног прелаза ПБЛ-6. Међутим,
машиновођа редовном брзином прелази преко предметног путног прелаза и долази до
налета на друмско возило у бочни део. Након удара воз 5002 воз наставља даље
кретање по инерцији и зауставља се у км 75+395 односно око 300 метара од места
контакта са путничким возилом, истовремено гурајући друмско возило испред себе.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се путничко друмско возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што машиновођа од воза 5002 није
поштовао наређења и обавештења која су му дата му у полазној станици.
4.1.14 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 27+822 пруге
Београд – Мaла Kрсна Пожаревац - Ниш.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 44152 са локомотивом 461-127 и
друмско путничко возило марке Шкода Фабиа.
Машиновођа година рођења 1964.
Возач друмског возила година рођења 1962.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 27+822 пруге
Београд – Мала Крсна - Ниш. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станице
Врчин и Укрснице Липе. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана.
Друмска саобраћајница спада у категорију државних путева. Коловоз је асфалтни.
Прелаз је обезбеђен вертикалном друмском сигнализацијом (саобраћајним знацима на
путу). Пруга и пут се укрштају под углом од 90°. Машиновођа у својој изјави наводи да
није била обезбеђена потребна зона прегледности јер је било растиња и објеката који
су заклањали видик услед чега је он приметио возило тек на растојању од 15 метара од
прелаза.
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Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 03.06.2011. године у 17:53 на прузи Београд – Мала Крсна - Пожаревац – Ниш, на
путно-пружном прелазу у km 27+822 на отвореној прузи између станица Врчин и
укрснице Липа, дошло је до налета воза 44152 са локомотивом 461-127, на друмско
путничко возило марке Шкода Фабиа. Друмско возило се кретало из правца Врчина
према Авали и у моменту преласка преко путног прелаза локомотива од воза ударила
је у задњи леви део друмског возила и одбацила га на метални стуб који се налази
поред пруге за заштиту обиласка заштитне капије одакле се одбило и зауставило на
насипу на око 7 метара од колосека. Воз се зауставио после пређених 222 метара у км
27 600.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, без падавина,
а температура ваздуха је износила око +25°С.
Последице
У овој саобраћајној незгоди смртно је страдао возач друмског путничког возила.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 17:53 до 21:14 услед чега је дошло до
кашњења следећих возова: 4152 (201 минута), 336 (163 мин) 3902 (198 минута), 3903
(30 мин) и воз 40821 (202 минута). Возови 490 и 40772 отпремљени су помоћним
превозним путем.
Материјалне штете на локомотиви 461-127 нема.
Друмско путничко возило је претрпело штету од око 400.000,00.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
По наводима из комисијско иследничког извештаја прегледност на путном прелазу је
била добра, а мерењем је утврђено да се са путног прелаза локомотива види на 159
метара у пуном профилу а кривина настаје на око 174 метара. Машиновођа обавештава
ТК диспечера, а овај МУП, хитну помоћ и надлежне која долази у 18:10. На лицу места
увиђај је извршила железничка комисија и припадници полиције.
Из обрасца EV-85 може се видети да се воз број 44152 кретао брзином од 32,5 km/h и
након пређених 900 метара повећава брзину на 45 km/h, затим се брзина се смањује на
20 km/h и потом се зауставља.
Према изјави машиновође, воз се пре судара кретао брзином од око 45 до 50 km/h, да
није била добра прегледност јер је било растиња и објеката који су ометали видик тако
да је возило приметио на растојању од око 15 метара од прелаза и одмах је дао сигнални
знак пази.
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Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се возач друмског возила нашао у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што возач друмског возила није поштовао
сигналне знаке на путу.
4.1.15 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 28+174 пруге РумаШабац.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 44881 са локомотивом 661-302 и
друмско путничко возило марке FORD типа FIESTA и сувозач.
Машиновођа година рођења 1962.
Возач друмског возила година рођења 1949.
Брзина на путно пружном прелазу није означена.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 28+174 пруге РумаШабац. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица Платичево и
стајалиште Кленак. Пруга је регионална једноколосечна и неелектрифицирана. Друмска
саобраћајница спада у категорију улица. Коловоз је прекривен асфалтом, а сам прелаз
је од армирано-бетонских плоча. Прелаз је осигуран знаковима на путу и зоном
потребне прегледности. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 24.12.2011. године у 16:25, на путно-пружном прелазу у км 28+174 који се налази
на отвореној прузи између станица Платичево и стајалиште Кленак, дошло је до налета
воза 44881 са локомотивом 661-302 и друмско путничко возило марке FORD типа FIESTA
којем су били возач и сувозач.
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Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било облачно, температура
је износила око +1° С.
Последице
У овој саобраћајној незгоди смртно је страдао возач друмског возила и сувозач.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 16:25 до 20:05 услед чега је дошло до
кашњења возова: 5231 (33 минута), 5230 (13 минута) и воз 48451 (137 минута).
На локомотиви није било штете.
У овој незгоди оштећено је друмско возило (у извештају о истрази који је сачинила
железничка комисија нема записника који је сачињен од стране припадника полиције
који су изашли на лице места, тако да нема ни података о причињеној штети на
друмском возилу).
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 44881 са локомотивом 661-302 је отпремљен из стајалишта Кленак ка станици
Платичево. Из обрасца S-56 Путни Лист, може се видети да воз у 16:10 креће из укрснице
Штитар, да при брзини од 48 km/h долази до наглог пада брзине и да се воз зауставља
у 16:25 у км 28+262, након пређених 88 метра. Према сопственој изјави, машиновођа је
приближавајући се путном прелазу више пута давао сигнални знак „Пази“
локомотивском сиреном и аблендујући рефлектором. На растојању од око 100 метара
од прелаза приметио је друмско путничко возило које се кретало са његове десне стране
и са смањеном брзином наилазило на путни прелаз. Завео је брзо кочење и поново
локомотивском сиреном покушао да упозори возача друмског возила, након чега је
локомотива која се кретала дужим крајем напред, налетела на друмско возило и тако га
задржавши гурала низ колосек (посматрано у смеру кретања воза).
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско возило нашло у зони колосека
истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена опасна
ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде. До тога је дошло јер се возач
друмског возила није зауставио испред путног прелаза и осмотрио да ли се приближава
воз.
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4.1.16 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу PPM-2 у km 99+047 пруге
Београд-Нови Сад-Суботица.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 46879 (возном локомотивом 441-514) и
друмско путничко возило марке NISAN.
Машиновођа година рођења 1968.
Возач друмског возила година рођења 1924.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PPM-2 у km 99+047 пруге
Београд-Нови Сад-Суботица. Путни прелаз се налази на отвореној прузи на
међустаничном растојању Кисач-Змајево између стајалишта Степановићево и станице
Змајево. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска
саобраћајница спада у категорију регионалних друмских саобраћајница која повезује
Нови Сад и Врбас. Површина коловоза је асвалтна. Прелаз је осигуран аутоматским
уређајима на путним прелазима где постоји светлосна и звучна друмска сигнализација
са полубраницима. Уређај путног прелаза је у зависности је са просторним сигналима.
Пруга и пут се укрштају под углом од 90º..
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 29.06.2012. године у 14:33 на путно-пружном прелазу PPM-2 у km 99+047 који се
налази на отвореној прузи између стајалишта Степановићево и станице Змајево дошло
је до налета воза број 46879 на друмско путничко возила марке NISAN.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура
ваздуха је била +33ºС.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског путничког возила. Прекид
железничког саобраћаја је трајао од 14:31 до 18:34.
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Воз број 46879 је касни 261 минут, воз број 45610 је каснио 268 минута, воз број 4451 је
каснио 366 минута, воз број 2402 је каснио 247 минута, воз број 2403 је каснио 117
минута и воз број 53403 је каснио 245 минута.
Процењена штета на локомотиви 441-514 износи 550.000,00 динара а на уређају путног
прелаза износи 187.738,00 динара.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 46879 кретао се из правца станице Змајево ка станици Кисач. Возач друмског
возила кретао се регионалним путем и није се зауставио испред путног прелаза на коме
су полубраници били спуштени, укључена светлосна и звучна сигнализација и тиме
обавештавани возачи друмских возила да је прелаз преко пруге забрањен. Предњи део
локомотиве 441-514 ударио је у бочну страну моторног друмског возила које гура
испред себе до заустављања у км 98+820.
У време настанка предметног ванредног догађаја, уређаји путног прелаза су били
исправни и у функцији што је железничка комисија која је обавила увиђај утврдила, на
основу евиденција кварова и сметњи из којих се види да прелаз непосредно пре
саобраћајне незгоде није имао ни квар ни сметњу. Такође, од значаја је и чињеница да
је воз отпремљен излазним сигналом из станице Врбас а кроз станицу Змајево је имао
пролаз и да просторни сигнали у случају квара уређаја путног прелаза, не би показивали
сигнални знак за дозвољену вожњу.
Из обрасца EV-85, може се видети да је воз број 46879 отпремљен из станице Врбас у
14:06. Брзина кретања воза у првих 11 500 метара не прелази преко 38 km/h, након чега
се брзина повећава до 50 km/h и станицу Змајево пролази истом брзином у 14:27. након
тога брзина се повећава до 68 km/h а од km 101+000 брзина воза постепено пада да би
се у km 99+070 при брзини од 60 km/h, у 14:30, регистровало нагло кочење и нагли пад
брзине. Након пређеног зауставног пута од 251 метар у чело воза се зауставља у km
98+820 у 14:31.
Из Записника саслушања машиновође, може се видети да је машиновођа
приближавајући се путном прелазу више пута давао сигнални знак „Пази“ и да је
запазио да су полубраници на путном прелазу спуштени и да се испред путног прелаза
са десне стране (у смеру кретања воза) зауставља аутобус и иза њега још путничких
друмских возила а да са леве стране путног прелаза наилази путничко возило – џип које
не смањује брзину. Машиновођа понавља сигнални знак „Пази“ и у истом тренутку
примећује да се возач џипа не зауставља испред путног прелаза већ повећава брзину.
Машиновођа заводи нагло кочење али друмско возило улази у зону колосека и долази
до удара чела локомотиве у бочну страну возила.
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Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се путничко друмско возило нашло у зони
колосека истровемено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што је возач друмског возила отпочео
вожњу преко путног прелаза на коме су полубраници били спуштени, укључена
светлосна и звучна сигнализација која је обавештавала возаче друмских возила да је
прелаз преко пруге забрањен.
4.1.17 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 74+241 пруге
Ниш – Димитровград.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 292 (локомотивом 661-157) и друмско
путничко возило марке ОPEL типа VECTRA.
Машиновођа година рођења 1959.
Возач друмског возила година рођења 1971.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 74+241 пруге Ниш –
Димитровград. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица Пирот и
Суково. Пруга је магистрална, једноколосечна и неелектрифицирана. Друмска
саобраћајница припада категорији улица (Улица Цара Душана која се од путног прелаза
наставља на улицу Ђерам). Површина коловоза је асфалтна као и сам прелаз. Прелаз је
осигуран друмском вертикалном сигнализацијом. Пруга и пут се укрштају под углом од
90º.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 10.10.2012. године у 21:55, на путно-пружном прелазу у km 74+241 који се налази
на отвореној прузи између станица Пирот и Суково, дошло је до налета воза број 292 на
друмско путничко возило марке ОPEL типа VECTRA.
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Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура је
износила око +6ºС.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског возила. Прекид
железничког саобраћаја је трајао од 21:55 до 01:10. Воз број 292 је каснио241 минут и
воз број 40773 је каснио 25 минута.
Укупна процењена штета на локомотиви износи 14.000,00 динара. Штета на друмском
возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Из обрасца EV-85, може се видети да је воз 292 отпремљен из станице Димитровград у
21:29:54. Након пређених 22, 973 km при брзини од 65 km/h у 21:57:22 регистрована је
употреба индиректне кочнице и нагли пад брзине. Локомотива се зауставља у 21:57:41
уз употребу директне кочнице.
У обрасца EV-38 (Извештај о неправилности у раду) који је машиновођа испоставио
својој радној јединици након ванредног догађаја, стоји да је машиновођа, знајући да
наилази на путни прелаз који је прометан прилазећи путном прелазу код пружне
опоменице „Пази путни прелаз“ и даље више пута давао сигнални знак „Пази“.
Приближавајући се прелазу док је он давао сигнални знак пази помоћник машиновође
је ставио кочник у положај за брзо кочења. По сопственој изјави, помоћник машиновође
је, док се воз приближавао путном прелазу и док је машиновођа давао сигнални знак
„Пази“, уочио је да са његове леве стране наилази друмско путничко возило које не
смањује брзину упркос звучном упозорењу које даје машиновођа. Помоћник заводи
брзо кочење али долази до удара воза у друмско возило које се у тренутку наиласка
воза налазило у зони колосека. Након удара воз наставља да се креће још 180 метар
гурајући друмско возило испред себе.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
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4.1.18 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 7+926 пруге Нови
Сад – Сомбор.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 5434 (ДМВ 712/714-209) и друмско
путничко возило марке VOLKSWAGEN типа PASSAT. У друмском путничком возилу су се
налазила и још три сапутника.
Машиновођа година рођења 1967.
Возач друмског возила година рођења 1954.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза лоше.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 7+926 пруге Нови Сад
– Сомбор. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између распутнице Сајлово и
станице Футог. Пруга је регионална, једноколосечна и неелектрифицирана. Друмска
саобраћајница спада у некатегорисане путеве. Површина коловоза је од ризле и шљунка
а сам прелаз је изведен од ситне камене коцке. Прелаз је осигуран друмском
вертикалном сигнализацијом. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 07.07.2013. године у 15:43, на путно-пружном прелазу у km 7+926 који се налази
на отвореној прузи између распутнице Сајлово и станице Футог, дошло је до налета воза
број 5222 на друмско путничко возило марке VOLKSWAGEN типа PASSAT.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је ведро, температура је
износила око +28°С.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао путник из друмског возила, а један путник
је теже повређен док су возач и још један путник из друмског возила лакше повређени.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 15:43 до 18:36, услед чега је дошло до
кашњења воза број 5434 који је каснио 173 минута.
72

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
Процењена штета на локомотиви је 207.850,00.
Штета на друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Из обрасца EV-85, који је сачињен на основу увида Комисије у брзиномерну траку на
лицу места после настанка ванредног догађаја, пошто је брзиномерна трака одузета од
стране Истражног судије, при брзини од 59km/h у 15:44 регистровано је нагло кочење
воза услед чега се зауставља након 230 метара.
Из изјаве машиновође може се видети да је при вожњи воза између распутнице Сајлово
и станице Футог по наиласку на пружну опоменицу „Пази путни прелаз“ која се налази
испред путног прелаза у km 7+900, машиновођа давао сигнални знак „Пази“ и понављао
га више пута због ограничене бочне видљивости због околног дрвећа и помоћних
објеката који су ометали видик. Непосредно пред наилазак на путни прелаз уочио је
путничко возило које је већ отпочело прелазак преко прелаза. Завео је кочење али због
малог растојања дошло до налета воза на друмско возило.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.19 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 75+800 пруге
Сталаћ – Краљево - Пожега.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 4831 са локомотивом 441-518 и друмско
путничко возило марке VOLKSWAGEN .
Машиновођа година рођења 1965.
Возач друмског возила година рођења 1982.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза лоше.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
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Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 75+800 пруге Сталаћ
– Краљево - Пожега. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица
Краљево и Адрани. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска
саобраћајница спада у некатегорисане путеве. Површина коловоза је од шљунчаног
застора и туцаника док је сам прелаз изведен од армирано бетонских плоча. Прелаз је
осигуран друмском вертикалном сигнализацијом. Пруга и пут се укрштају под углом од
90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 07.07.2013. године у 10:30, на путно-пружном прелазу у km 75+800 који се налази
на отвореној прузи између станице Краљево и Адрани, дошло је до налета воза број
4831, на друмско путничко возило марке VOLKSWAGEN .
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, а температура
ваздуха је износила око +20°С.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског возила.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 10:30 до 14:10, што је условило кашњење
воза 4831, а отказани су возови број 4832 и 4833.
Процењена штета на локомотиви је 500.000,00 динара.
Штета на друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 4831 се кретао из правца Чачка ка Краљеву. Из обрасца EV-85, може се видети
да је предметни воз, од km 76+700 до km 76+400 имао брзину од око 50 km/h. Након
тога брзина се повећавала до 62 km/h и у км 75+800 при тој брзини од 62 km/h региструје
се завођење брзо кочење, услед чега се воз се зауставља у км 75+600 у 10:30.
Из изјаве машиновође може се видети да је приближавајући се путном прелазу
машиновођа давао сигнални знак „Пази“. Непосредно пре наиласка на путни прелаз
машиновођа је уочио са своје леве стране друмско путничко возило које се креће ка
путном прелазу. Машиновођа даје сигнални знак ПАЗИ и понавља га, али друмско
возило наставља да се креће ка прелазу. Машиновођа заводи кочење али долази до
удара чела локомотиве у десну страну друмског возила при чему друмско возило бива
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набачено на одбојнике локомотиве и локомотива испред себе гура друмско возило све
до потпуног заустављања.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.20 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 250+065 пруге
Ниш – Прешево.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 4904 са локомотивом 444-018 и друмско
путничко возило марке FORD типа GALAXY TDI.
Машиновођа година рођења 1966.
Возач друмског возила година рођења 1960.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 250+065 пруге Ниш –
Прешево. Путни прелаз се налази на подручју станице Међурово. Пруга је магистрална,
једноколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница припада категорији
локалних саобраћајница. Површина коловоза је асфалтна као и сам прелаз. Прелаз је
осигуран друмском вертикалном сигнализацијом. Пруга и пут се укрштају под углом од
90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 15.07.2013. године у 14:07, на путно-пружном прелазу у km 250+065 који се налази
на подручју станице Међурово, дошло је до налета воза број 4904 на друмско путничко
возило марке FORD типа GALAXY TDI .
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Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура је
износила око +28°С.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског возила.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 14:07 до 17:15, услед чега је дошло до
кашњења возова: 7830 (154 минута) и воз 34902 (33 минута). Отказани су возови
4951/4950.
Укупна процењена штета на СС постројењима и локомотиви износи 506.438,00 динара.
Штета на друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Из обрасца EV-85, може се видети да воз 4904 из укрснице Белотинце полази у 14:02:01.
У km 250+179 при брзини од 68 km/h регистрована је употреба локомотивске сирене. У
14:06:28 око km 250+103 при брзини од 65 km/h региструје се пад притиска у главном
ваздушном воду и употреба локомотивске сирене. У 14:06:33 око km 250+012 при
брзини од 64 km/h регистровано је кочење обртног постоља и у 14:06:50 око km 249+848
воз се зауставља.
У обрасца EV-38 (Извештај о неправилности у раду) који је машиновођа испоставио
својој радној јединици након ванредног догађаја стоји да је воз улазио у станицу
Међурово и прилазећи путном прелазу код пружне опоменице „пази путни прелаз“ даје
сигнални знак „Пази“. Приближавајући се прелазу видео је са своје леве стране возила
која су успоравала и зауставила се испред путног прелаза. Са десне стране такође је
уочио возило које се кретало ка путном прелазу и успоравало. Машиновођа је проценио
да ће се исто зауставити. Када се воз налазио на растојању од око 10 метара од путног
прелаза друмско возило које је долазило са десне стране већ је било на средини
колосека. Машиновођа заводи кочење и при том долази до удара локомотиве у возило
које воз гура испред себе све до заустављања испред улазне скретнице у станици
Међурово.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско путничко возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
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4.1.21 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 4+340 пруге
Смедерево – Мала Крсна.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 6730 кога је вукла локомотива 444-018 и
друмско путничко возило марке DAČIA типа LOGAN.
Машиновођа година рођења 1967.
Возач друмског возила година рођења 1952
Брзина на путно пружном прелазу 40km/h.
Стање коловоза лоше.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 4+340 пруге
Смедерево – Мала Крсна. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица
Смедерево и Радинац. Пруга је регионална, једноколосечна и електрифицирана.
Друмска саобраћајница спада у категорију улица (место укрштања пруге и улице Фрање
Клуза). Коловоз је прекривен асфалтом, а сам прелаз је изведен од дрвених прагова.
Прелаз је осигуран знаковима на путу и зоном потребне прегледности. Пруга и пут се
укрштају под углом од 90°. Зона прегледности (зона потребне прегледности) постоји.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 13.02.2014. године у 05:37 на прузи Смедерево – Мала Крсна, на путном прелазу у
km 4+340 на отвореној прузи између станица Смедерево и Радинац, дошло је до налета
воза број 6730 на друмско путничко возило марке DAČIA типа LOGAN.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било облачно и без
падавина, температура ваздуха је износила око +2°С, видљивост је била лоша, коловоз
клизав.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, возач друмског путничког возила је задобио тешке телесне
повреде од којих је преминуо одмах по допремању у медицинску установу.
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Прекид железничког саобраћаја је трајао од 05:37 до 09:23, услед чега је дошло до
кашњења возова: 6730 (243 минута), и 6752 (40 минута). Изостали су возови број: 6753,
6750 и 6759.
Процењена штета на локомотиви број 444-018 износи 500.000,00 динара.
Друмско путничко возило је претрпело тоталну штету.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 6730 је након, редом вожње предвиђеног бављења у станици Радинац, у 05:30
отпремљен према станици Смедерево. Из обрасца EV-85 се види да је након пређених
2378 метара, при брзини од 67km/h, дошло до брзог кочења и након пређених 173
метра воз се зауставља.
Према властитој изјави, машиновођа је прилазећи прелазу, приметио друмско путничко
возило које се великом брзином кретало путем паралелним са пругом и упркос
упозорењу које је машиновођа давао локомотивском сиреном исто је нагло скренуло ка
путном прелазу тако је директно подлетело под локомотиву.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се возач друмског возила нашао у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
4.1.22 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 113+912 пруге
Ниш - Црвени Крст – Зајечар - Прахово пристаниште.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 2701, (ДМК 710-008) и друмско путничко
возило марке SUZUKI SAMURAJ. Поред возача, у друмском возилу у време настале
саобраћајне незгоде су била још 3 лица у својству путника.
Машиновођа година рођења 1962.
Возач друмског возила година рођења 1958.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
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Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 113+912 пруге
Ниш - Црвени Крст – Зајечар - Прахово пристаниште. Путни прелаз се налази на
отвореној прузи, између станица Зајечар и Вражогрнац. Пруга је регионална,
једноколосечна и неелектрифицирана. Друмска саобраћајница спада у категорију улица
(место укрштања пруге и улице Неготински пут). Коловоз је прекривен асфалтом, као и
сам прелаз. Прелаз је осигуран механичким браницима (којима рукује чувар путног
прелаза) и саобраћајним знацима на путу. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°. У
време настанка предметне саобраћајне незгоде, зона прегледности, односно зона
потребне прегледности на путном прелазу је постојала.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 16.02.2014. године, у 05:45, на прузи Ниш - Црвени Крст – Зајечар - Прахово
пристаниште, на путном прелазу у km 113+912, на отвореној прузи између станица
Зајечар и Вражогрнац, дошло је до налета воза број 2701 на друмско путничко возило
марке SUZUKI SAMURAJ.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, раздањивало
се, температура ваздуха је износила око +2°С, видљивост је била добра- добро осветљен
пут.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно су страдали возач и три путника из друмског
путничког возила.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 23:08 до 01:35, а прекид железничког
саобраћаја по левом колосеку двоколосечне пруге је трајао од 05:45 до 13:20. Услед
настале саобраћајне незгоде дошло је до кашњења следећих возова: 2701 (470 минута),
2771 (193 минута) и 56722 (500 минута), а возови број 2750 и 2751, на релацији
Вражогрнац – Зајечар су отказани.
На ДМК није било штете.
Друмско путничко возило је претрпело тоталну штету.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 2701 је након, редом вожње предвиђеног бављења у станици Вражогрнац, у
05:38 отпремљен према станици Зајечар. На основу Података из брзиномерне траке
(предмет секције ВВ Београд бр. З-1105), може се видети да је 4879 метара након
поласка воза, при брзини од 56km/h, дошло до кочења и након 100 метар брзина воза
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се смањује на 0 km/h, односно до заустављања воза у km 113+795. Према властитој
изјави, машиновођа је прилазећи прелазу, давао два пута сигнални знак „Пази“,
последњи пут на изласку из кривине, са места одакле се уочава кућица чувара путног
прелаза. Са растојања од око 150 метара видео је да је леви браник на путном прелазу
спуштен, а касније, док се приближавао прелазу и да је и десни браник спуштен, али и
да су и са једне и са друге стране браника стајала друмска возила (уочио је светлост
фарова друмских возила). Затим, изјављује да је видео чувара путног прелаза испред
чуварске кућице, а друмско возило које је на раскрсници заобилазило бранике и
скретало лево ка прузи уочио је када се чело воза налазило у нивоу кућице чувара путног
прелаза. Одмах по уочавању друмског возила машиновођа је завео кочење и воз се
након судара са друмским возилом зауставио у km 113+795.
Увидом у стање путног прелаза, Комисија ЖС је утврдила да је путо – пружни прелаз
добро осветљен, да уређај за руковање механичким браницима функционише (браници
се подижу и спуштају и сигнално звоно функционише за време руковања уређајем).
Путем телефонског индукторског апарата који се налази у чуварској кућици извршен је
покушај успостављања везе са суседним станицама Зајечар и Вражогрнац и
установљено је да се телефонска веза не може остварити. Увидом у писмене наредбе
издате у Секцији за СП Зајечар утврђено је да је 16.04.2013. године дат телеграм свим
заинтересованим у коме је прописан поступак за саобраћај возова измећу станица
Зајечар и Вражогрнац у условима немогућности споразумевања са чуваром путног
прелаза у km 113+912. Увидом у резултате очитавања брзиномерне траке ДМК и
садржај Општег налога I бр. 30 и прилога уз Општи налог I бр. 30 који је машиновођи
издат од стране отправника возова станице Прахово пристаниште, утврђено је да
машиновођа није поступио по налогу и зауставио се испред путног прелаза.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се возач друмског возила нашао у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што је возач друмског возила заобилазио
спуштене бранике на путном прелазу. Такође саобраћајна незгода је могла бити
избегнута или је могла имати лакше последице да је машиновођа поступио по наређењу
из Општег налога I бр. 30 и зауставио воз испред путног прелаза.
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4.1.23 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 36+390 пруге
Шабац – Зворник
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 66225 са локомотивом 661-314 и
друмско путничко возило марке VOLKSWAGEN типа VENTO.
Машиновођа година рођења 1963.
Возач друмског возила година рођења 1952.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у km 36+390 пруге Шабац
- Зворник. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица Прњавор
Мачвански и Лозница. Пруга је регионална, једноколосечна и неелектрифицирана.
Друмска саобраћајница спада у категорију улица. Коловоз је прекривен асфалтом, а сам
прелаз је од армирано-бетонских плоча. Прелаз је осигуран знаковима на пут и зоном
потребне прегледности. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 26. 11. 2014. године у 09:05, на путно-пружном прелазу у км 36+390 који се налази
на отвореној прузи између станица Прњавор Мачвански и Лозница, дошло је до налета
воза 66225 на путничко друмско возило марке VOLKSWAGEN типа VENTO.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура је
износила око +3º С, а видљивост је била добра,.
Последице
У овој саобраћајној незгоди смртно је страдао возач друмског возила.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 09:05 до 11:38 услед чега је воз број 66225
је каснио 153 минута.
На локомотиви није било штете.
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У овој незгоди оштећено је друмско возило (у Извештају о истрази који је сачинила
железничка комисија нема записника који је сачињен од стране припадника полиције
који су изашли на лице места, тако да нема ни података о причињеној штети на
друмском возилу).
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 66225 је отпремљен из станице Прњавор Мачвански ка станици Лозница. Из
обрасца EV-85 може се видети да воз у 08:11 креће из укрснице Штитар и да при брзини
од 62 km/h долази до наглог пада брзине и да се воз зауставља у 09:06 након пређених
152 метра. Према сопственој изјави, машиновође је приближавајући се путном прелазу
више пута давао сигнални знак „Пази“ локомотивском сиреном а како се део пруге
испред путног прелаза налази у кривини, тек на око 150 метара од прелаза приметио је
друмско путничко возило које се кретало са његове десне стране и без смањења брзине
наилазило на путни прелаз. Завео је брзо кочење и поново локомотивском сиреном
покушао да упозори возача друмског возила након чега је локомотива која се кретала
дужим крајем напред, десним одбојником налетела на задњи део друмског возила
одбацивши га на леву страну колосека (посматрано у смеру кретања воза).
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско возило нашло у зони колосека
истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена опасна
ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде. До тога је дошло јер се возач
друмског возила није зауставио испред путног прелаза и осмотрио да ли се приближава
воз.
4.1.24 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 155+987 пруге
Београд – Младеновац - Ниш.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 2952 (1 кола серије B и локомотива 461022) и друмско путничко возило марке ALFA ROMEO типа 147 1.6.
Машиновођа година рођења 1960.
Возач друмског возила година рођења 1968.
Брзина на путно пружном прелазу – није означен.
Стање коловоза добро
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
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Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBF 7 у km 155+987 пруге
Београд – Младеновац - Ниш. Путни прелаз се налази на подручју станице Параћин.
Пруга је магистрална, двоколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница спада
у категорију улица (место укрштања двоколосечне пруге и улице Мајора Гавриловића
на коју се наставља Кајмакчаланска улица). Коловоз је асфалтни а сам прелаз је од
бетона. Прелаз је обезбеђен релејним системом осигурања са полубраницима,
светлосном и звучном сигнализацијом. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°. У време
настанка ове саобраћајне незгоде зона прегледности постоји.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 02.01.2015. године у 23:08 на двоколосечној прузи Беогад – Младеновац - Ниш, на
путном прелазу PBF 7 у km 155+987, на делу левог колосека двоколосечне пруге (пружни
део станичног колосека) дошло је до налета друмског путничког возило марке ALFA
ROMEO типа 147 1.6.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било облачно, без падавина,
температура је износила око -2°С, видљивост је била ноћна, добро осветљен пут.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског путничког возила.
Прекид железничког саобраћаја по десном колосеку двоколосечне пруге је трајао од
23:08 до 01:35. Прекид железничког саобраћаја по левом колосеку двоколосечне пруге
је трајао од 23:08 до 04:45. Услед ових прекида саобраћаја дошло је до кашњења
следећих возова: 292 (58 минута), 44152 (60 минута), 52792 (59 минута), 2900 (13
минута), 40769 (53 минута), 293 (6 минута), 45873 (46 минута), 32904 (96 минута) и 46873
(54 минута). Воз број 2952 је отказан на делу превозног пута од Параћина до Лапова, а
возови број 2951 и 2902 отказани су на делу превозног пута Ниш-Лапово-Ниш.
Процењена материјална штета на локомотиви 461-022 износи 1.000.000,00 динара.
Друмско путничко возило је претрпело тоталну штету (изгорело).
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
По наводима из Комисијско-иследничког извештаја који је састављен од стране
комисије Железнице Србије након извршеног увиђаја на лицу места и обављеног
истражног и иследног поступка, путнички воз број 2952 који је у свом саставу имао возну
локомотиву и једна кола са око 15 путника, саобраћао је на релацији Ниш-Лапово. У
моменту налета воза број 2952 на друмско путничко возило, уређаји на путном прелазу
83

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
PBF 7 у km 155+987 су били исправни, полубраници су били спуштени и функционисала
је звучна и светлосна сигнализација. Возач друмског возила је и поред спуштених
полубраника хтео да пређе пругу при чему је прешао преко десног колосека и у
моменту преласка преко левог колосека дошло је до налета воза. Након удара у друмско
возило воз је исто гурао 60 метара до другог поља челичне решеткасте конструкције
моста где се воз зауставио. Приликом гурања друмског возила од стране воза, дошло је
до пожара на путничком друмском возилу који је у потпуности изгорео. Том приликом
је у пожару страдао возач друмског возила, а пожар се проширио и на локомотиву.
Из обрасца EV-85 може се видети да се воз број 2952, наиласком на предсигнал улазног
сигнала станице Параћин (из смера Ниша) кретао брзином од 60 km/h и при тој брзини
регистрована је активна пружна бализа 1000 Hz уз употребу тастера “будност”. Следећих
1000 метара брзина се постепено смањује и у km 155+950 износи 38 km/h када је
регистрована активна пружна бализа 2000 Hz уз употребу тастера “будност”, а писач
брзине се са 38 km/h нагло спушта у нулти положај. Воз се зауставља у 23:13.
Према изјави машиновође предсигнал улазног сигнала станице Параћин (из смера
Ниша) показивао је сигнални знак „Слободно, очекуј ограничење брзине“ а улазни
сигнал је показивао сигнални знак „Ограничена брзина очекуј стој“. При наиласку на
сигнални знак „Почетак зауставног пута испред путног прелаза“ и пружну опоменицу
„Пази путни прелаз“ машиновођа је локомотивском сиреном давао сигнални знак
„Пази“ који је поновио и пред наилазак на путни прелаз. Полубраници на путном
прелазу су били спуштени и испред истих је била колона возила са обе стране која су
чекала на пролаз воза. При самом наиласку и проласку преко путног прелаза, са леве
стране локомотиве је наилазило друмско возило великом брзином претичући сва
возила која су стајала испред путног прелаза и не заустављајући се ударило је бочни део
локомотиве. У тренутку када је схватио да друмско возило неће стати машиновођа је
завео кочење али је ипак дошло до судара. По удару у бочну страну локомотиве,
друмско возило се због велике брзине подвукло под локомотиву која га је вукла до
заустављања воза када је и дошло експлозије и пожара на друмском возилу.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се возач друмског возила нашао у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што је возач друмског возила заобилазио
спуштене полубранике на путном прелазу.
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4.1.25 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 79+362 пруге
Београд – Младеновац - Ниш.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 62900 са локомотивом 444-029 и
друмско путничко возило марке RENO типа MEGAN.
Машиновођа година рођења 1967.
Возач друмског возила година рођења 1984.
Брзина на путно пружном прелазу 30 km/h.
Стање коловоза лоше.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBN 1 у km 79+362 пруге
Београд – Младеновац - Ниш. Путни прелаз се налази на подручју станице Паланка.
Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница
спада у категорију државних путева. Коловоз је асфалтни а сам прелаз је од гумених
панела. Прелаз је обезбеђен полубраницима са светлосним саобраћајним знацима на
путу. Пруга и пут се укрштају под углом од 70°. Зона прегледности (зона потребне
прегледности) постоји.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 19.12.2015. године на прузи Беогад – Младеновац - Ниш, на путном прелазу PBN
1 у km 79+362, на подручју станице Паланка, дошло је до налета друмског путничког
возила марке RENO типа MEGAN.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било облачно, без падавина,
а температура је износила око +4°С.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског путничког возила. Прекид
железничког саобраћаја је трајао од 18:10 до 21:19, услед чега је дошло до кашњења
следећих возова: 62900 (578 минута), 46167 (267 минута), 46963 (170 минута), 53903 (82
минута), 46877 (23 минута), 46960 (150 минута), 48000 (185 минута), 490 (155 минута),
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17144 (143 минута), 2904 (145 минута), 355 (80 минута), 2993 (35 минута) и воз 293 (22
минута).
Процењена материјална штета на локомотиви 461-022 и контактној мрежи износи
280.635,00 динара.
Друмско путничко возило је претрпело тоталну штету.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
По наводима из С-23 отправника возова станице Паланка, за воз број 62900 формиран
је пут вожње пролаза кроз станицу Паланка. У 18:15 воза број 62900 пролази улазни
сигнал Nu 91. Отправник возова излази да по прописима сачека воз и обзиром да се воз
не појављује испред станичне зграде одлази према путном прелазу и констатује да је
дошло до саобраћајне незгоде на путном прелазу. Одмах обавештава хитну помоћ,
полицију и надлежне. На лицу места увиђај је извршила железничка комисија и
припадници полиције који су констатовали да су полубраници у моменту наиласка воза
били спуштени. У потврди коју је ПС Смедеревска Паланка доставила железничкој
комисији наводи се да путничко друмско возило налетело на теретни воз број 62900
који је саобраћао на релацији Ниш – Београд у тренутку када су били спуштени
полубраници на путном прелазу и када су били укључени светлосни сигнални уређаји
који најављују приближавање воза.
Из обрасца EV-85 може се видети да се воз број 62900 у 17:55 зауставио у km 80+550, а
затим наставио кретање у 17:56, постиже брзину до 69 km/h. У km 79+362 брзина износи
56 km/h. Када се региструје нагли пад притиска у главном ваздушном воду до 1,88 bar и
18:09 воз се зауставља.
Према изјави машиновође, воз се пре судара кретао брзином од око 60 km/h. Када је
воз наишао на путни прелаз дошло је до удара путничког друмског возила са леве стране
у предњи део локомотиве. Локомотива је након удара наставила да гура друмско
возило око150 метра док се није потпуно зауставила.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се возач друмског возила нашао у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што је возач друмског возила заобилазио
спуштене полубранике на путном прелазу.
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4.1.26 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у km 63+946 пруге
(Београд) Ресник -Врбница (Бар)
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 431 са локомотивом 441-316 и друмско
путничко возило марке Fiat Punto.
Машиновођа година рођења 1969.
Возач друмског возила година рођења нема података.
Брзина на путно пружном прелазу није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBK-1 у km 63+946 пруге
(Београд) Ресник - Врбница (Бар). Путни прелаз се налази на отвореној прузи између
станица Словац и Дивци. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана.
Друмска саобраћајница спада у категорију локалних друмских саобраћајница која
повезује село Веселиновац и магистрални пут Београд - Ваљево. Површина коловоза
асфалтна, а сам прелаз је од гумених панела. Прелаз је осигуран аутоматским уређајима
на путним прелазима где постоји само светлосна и звучна друмска сигнализација без
полубраника. Пруга и пут се укрштају под углом од 60°.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 03.01.2016. године у 11:03, на путно-пружном прелазу PBK-1, у km 63+946 који се
налази на отвореној прузи између станица Словац и Дивци, дошло је до налета воза
број 431 на друмско путничко возила марке Fiat Punto.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура
ваздуха је била -5°С, падао је снег и било је ветровито.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач друмског возила.
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Прекид железничког саобраћаја је трајао од 11:03 до 18:17, услед чега је дошло до
кашњења возова: 2100 (433 минута), 2122 (198 минута), 430 (95 минута) и воз 431 (652
минута), а отказани су возови 814, 815, 816, 713 и 714.
Процењена штета на локомотиви 441-316 и стабилним постројењима контактне мреже
износе 418.723,00 динара.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 431 се кретао из смера станице Словац у смеру ка станици Дивци. Друмско
возило се кретало локалном саобраћајницом из смера села Веселиновац у смеру ка
магистралном путу Београд - Ваљево. Наиласком на путни прелаз PBK-1, возач друмског
возила се није зауставио испред путног прелаза, већ је наставио даљу вожњу и ушао у
профил пруге у време када је воз број 431, крећући се из смера станице Словац у смеру
ка станици Дивци, наишао на путни прелаз. Под тим условима је на путном прелазу PBK1 дошло до налета воза број 431 на друмско путничко возило, тако што је возна
локомотива 441-316 предњим левим делом ударила у бок друмског возила. Од силине
удара, друмско возило је одбачено ван колосека и при том удара у стуб контактне мреже
број 62. Након удара, воз је наставио кретање до km 64+350, где се зауставио (чело
возне лок.441-316).
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, уређаји путног прелаза су били
исправни и у функцији што је железничка комисија која је обавила увиђај утврдила на
показивачима стања уређаја путно-пружног прелаза у ТК центру Пожега. Такође,
Комисија која је извршила увиђај, на основу евиденција кварова и сметњи је
констатовала да прелаз непосредно пре, а ни после саобраћајне незгоде није имао ни
квар ни сметњу. Такође, од значаја је и чињеница да је воз отпремљен излазним
сигналом из станице Словац који се у случају квара уређаја прелаза не би поставио у
положај за дозвољену вожњу.
Из Записника саслушања машиновође може се видети да је машиновођа изјавио да је
непосредно пред наилазак воза на путни прелаз приметио да му је са леве стране
излетело друмско путничко возило. Воз је био удаљен око 100 метара испред путног
прелаза када при брзини измећу 95 и 100 km/h машиновођа заводи брзо кочење и у
11:03 долази до удара воза у путничко друмско возило.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се путничко друмско возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
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До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што возач мотокултиватора који се најпре
зауставио испред путо-пружног прелаза није правилно проценио удаљеност воза и
брзину којом се приближава већ је покушао да пређе путни прелаз.
4.1.27 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 335+805 пруге
Ниш - Прешево.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 44707 са локомотивом 461-130 и
друмско путничко возило марке ZASTAVA типа JUGO TEMPO 1,1. У друмском возилу се
налазио путник (на месту сувозача).
Машиновођа година рођења 1988.
Возач друмског возила година рођења 1978.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у км 335+805 пруге
Ниш - Прешево. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица Сува Морава
и Прибој Врањски. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска
саобраћајница спада у категорију регионалних путева (пут 441 на деоници
Лепеница – Грамађе). Ширина коловоза је 5 метара. Коловоз је прекривен асфалтом, а
сам прелаз је од дрвених прагова. Прелаз је осигуран аутоматском светлосно-звучном
сигнализацијом без полубраника и друмском вертикалном сигнализацијом. Пруга и пут
се укрштају под углом од 90°. У време настанка саобраћајне незгоде зона прегледности,
односно зона потребне прегледности је постојала.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 11.04.2016. године у 13:27, на путно-пружном прелазу PBO 2 у km 335+805 који се
налази на отвореној прузи између станица Сува Морава и Прибој Врањски, дошло је до
налета воза 44707 на путничко возило марке ZASTAVA типа JUGO TEMPO 1,1. У тренутку
када се воз налазио на удаљености од око 10 метара од путног прелаза, са леве стране,
посматрано у односу на смер кретања воза, друмско путничко возило је изненада ушло
у профил пруге тако да је чело локомотиве ударило у средишњи део друмског возила.
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Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура је
износила око +12°С, а видљивост је била добра.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао сувозач у друмском возилу док је возач
друмског возила лакше повређен.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 13:27 до 16:00, услед чега је дошло до
кашњења следећих возова: 337 (134 минута) и воз 44707 (175 минута).
На локомотиви број 461-130 је покидана ваздушна инсталација леве полуспојке 5 бара,
покидан је држач полуспојке, покидан је леви маневарски степеник, покидан држач
квачила и поломљен гриф термичке заштите.
На друмском путничком возилу причињена је тотална штета и процењени износ је
40.000,00 динара.
Начињена штета на локомотиви, према подацима из записника о увиђају ПС Владичин
Хан износи 10.000,00 динара. Међутим, Железничка комисија је констатовала само
оштећења на локомотиви без процене причињене материјалне штете).
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 44707 је саобраћао између непоседнутих ТК станица Сува Морава и Прибој
Врањски. Диспечер на ТК ЈУГ у телекомандном центру Ниш обавештен је у 13:28, путем
РДВ–а од стране машиновође о незгоди на путном прелазу PBO 2. По изјави ТК
диспечера, машиновођа у првом тренутку није могао да каже да ли има усмрћених или
повређених јер се воз зауставио након 150 метара од места незгоде, у висини
просторног сигнала О12, у км 335+960.
Из обрасца EV-85 може се видети да машиновођа воза 44707, при брзини од 45 km/h, у
13:25 заводи кочење и након 180 метара воз се зауставља. Према властитој изјави,
машиновођа је пре наиласка на путни прелаз више пута, локомотивском сиреном, давао
сигнални знак „Пази“. Непосредно пред наилазак воза на путни прелаз (на растојању од
око 10 метара), машиновођа примећује са своје леве стране друмско возило које улази
у профил колосека на предметном путном прелазу. Машиновођа је при брзини од 45
km/h завео брзо кочење и након 200 метара воз се зауставио. Воз је чеоним делом
ударио средишњи део друмског возила при чему је друмско возило одбачено на леву
страну колосека (посматрано у односу на смер кретања воза) 10 метара од путног
прелаза. На лице места су изашли: Јавни тужилац, железничка комисија и службеници
ПС Владичин Хан који су утврдили да је уређај путног прелаза исправан.
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Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско возило нашло у зони колосека
истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена опасна
ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што се возач друмског возила није
зауставио испред путног прелаза осигураног аутоматском светлосно-звучном
сигнализацијом за најаву приближавања воза.
4.1.28 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 215+353 пруге
Београд – Младеновац - Ниш.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 2903 (ЕМГ 412-005/032) и скутер.
Машиновођа година рођења 1962.
Возач друмског возила година рођења 1945.
Брзина на путно пружном прелазу - није означено.
Стање коловоза осредње.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође - нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBL 5 у km 202+409 пруге
Београд –Младеновац - Ниш. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица
Ђунис и Корман. Пруга је магистрална, двоколосечна и електрифицирана. Друмска
саобраћајница спада у категорију локалних саобраћајница. Коловоз је асфалтни а сам
прелаз је од асфалта и армирано-бетонских плоча. Прелаз је осигуран полубраницима.
Пруга и пут се укрштају под углом од 90°. У време настанка предметне саобраћајне
незгоде зона прегледности, односно зона потребне прегледности је постојала.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 06.11.2016. године у 12:23, на путно-пружном прелазу у km 202+409 који се налази
на отвореној прузи између станица Ђунис и Корман, на десном колосеку двоколосечне
пруге дошло је до налета воза број 2903 на возача скутера.
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Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, ветровито,
температура ваздуха је износила око +18°С, а видљивост је била добра.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач скутера. Прекид железничког
саобраћаја по десном колосеку двоколосечне пруге је трајао од 12:23 до 15:15, услед
чега су каснили возови: 46218 (150 минута), 5905 (106 минута) и 46679 (59 минута).
На ЕМГ 412-005/032 није било штете.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Из обрасца EV-85 може се видети да се воз број 2903, након редовног бављења у
стајалишту Доњи Љубиш, покреће, убрзава и после 1144 метра достиже брзину од 96,5
km/h. У наредних 286 метара брзина воза се благо смањује на 94 km/h када се региструје
почетак кочења и воз се зауставља после пређених 333 метра. Према изјави
машиновође, воз је при наиласку на путни прелаз који је био обезбеђен за пролаз воза
(спуштени полубраници) налетео на лице које је управљало скутером и покушало да
заобиђе мотке полубраника. При наиласку на колосек скутер се угасио а возач је
покушавао да га покрене. У том моменту је дошло до налета воза при чему су и возач и
скутер одбачени са колосека. На лицу места увиђај је извршила екипа МУП-а која је
узела изјаве од 6 сведока који су се налазили на месту догађаја и који су потврдили да
су полубраници на путном прелазу били спуштени у време наиласка воза, тако да Јавни
тужилац није изашао на лице места.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се возач скутера нашао у зони колосека
истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена опасна
ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што је возач скутера заобилазио спуштене
полубранике на путном прелазу.
4.1.29 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 84+080 пруге
Београд - Шид.
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 721 (ЕМВ 413-007/008) и теретно
друмско возило марке FIAT типа DOBLO.
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Машиновођа година рођења 1967.
Возач друмског возила година рођења 1949.
Брзина на путно пружном прелазу није означена.
Стање коловоза осредње.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу PBN 2 у km 84+080 пруге
Београд - Шид. Путни прелаз се налази на отвореној прузи између станица Сремска
Митровица и Мартинци. Пруга је магистрална, двоколосечна и електрифицирана.
Друмска саобраћајница спада у државне путеве. Коловоз је прекривен асфалтом, као и
сам прелаз. Прелаз је осигуран аутоматском светлосно-звучном сигнализацијом са
полубраницима и друмском вертикалном сигнализацијом. Пруга и пут се укрштају под
углом од 90°. У време настанка предметне саобраћајне незгоде зона прегледности,
односно зона потребне прегледности је постојала.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 04.12.2016. године у 05:18, на путно-пружном прелазу PBN 2 у km 84+080, на
отвореној прузи између станица Сремска Митровица и Мартинци, на левом колосеку
двоколосечне пруге, дошло је до налета воза број 721 на теретно друмско возило марке
FIAT типа DOBLO .
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура је
износила око -5°С, и важили су ноћни услови јер још није свануло.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, смртно је страдао возач теретног друмског возила.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 05:18 до 06:18 када је за саобраћај отворен
десни колосек. Услед прекида железничког саобраћаја каснили су возови број: 2201 (21
минут), 53209 (77 минута) и 722 (35 минута).
Процењена штета на ЕМВ 413-007/008 износи 4.000.000,00 динара, а процењена штета
на СС уређајима (на поставној справи уређаја путног прелаза) износи 680.025,00 динара.
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Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Друмско теретно возило се кретало улицом 1. новембра у Лаћарку према Сремској
Митровици. Путо-пружни прелаз је био обезбеђен за пролазак воза број 72806 (режи
локомотива 441-066) по десном колосеку и воза број 721 по левом колосеку. По
проласку воза број 72806 по десном колосеку возач друмског возила обилази
полубраник, прелази преко десног колосека и у тренутку наиласка на леви колосек
долази до налета воза број 721 на друмско возило тако што је квачило на челу воза
ударило у задњи десни бок друмског возила. Од силине удара друмско возило бива
одбачено и удара у леву поставну справу уређаја путног прелаза, чупа је из темеља а
након тога удара у саобраћајни знак у близини пута.
Из анализе података регистрованих електронским брзиномерним уређајем SECHERON
TEL1500, бр. 76 за ЕМВ 413/417-007/008 може се видети да је машиновођа воза 721, при
брзини од 115 km/h, завео кочење и након 542 метара воз се зауставио. Према властитој
изјави, машиновођа је пре наиласку на путни прелаз више пута, локомотивском
сиреном, давао сигнални знак „Пази“ (што је регистровано на брзиномерном уређају) и
непосредно пре наиласка на путни прелаз уочио је друмско возило које је заобилазило
спуштене полубранике. Одмах по уочавању друмског возила машиновођа заводи
кочење али долази до удара у друмско возило. Воз се зауставља у км 83+500.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се теретно друмско возило нашло у зони
колосека истовремено када је преко путног прелаза пролазио воз, чиме је створена
опасна ситуација везана за настанак ове саобраћајне незгоде.
До саобраћајне незгоде је дошло из разлога што је возач друмског теретног возила
заобилазио спуштене полубранике на путном прелазу.
4.1.30 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 31+274 пруге Лапово Краљево-Косовска Митровица (Север)
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 63800 са локомотивом 661-162 и
друмско теретно возило марке FIAT типа DOBLO SX
Машиновођа година рођења 1969.
Возач друмског возила година рођења 1955.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза осредње.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
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Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у км 31+274 пруге Лапово
-Краљево-Косовска Митровица (Север). Путни прелаз се налази на отвореној прузи
између станица Крагујевац и Грошница. Пруга је магистрална, једноколосечна и
неелектрифицирана. Друмска саобраћајница спада у категорију улица (пут за саобраћај
возила у једном смеру). Коловоз је прекривен асфалтом, а сам прелаз је од камене
коцке. Прелаз је осигуран вертикалном друмском сигнализацијом (знаковима на путу)
и зоном потребне прегледности. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°. У време
настанка саобраћајне незгоде зона прегледности, односно зона потребне прегледности
је постојала.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 18.01.2017. године у 05:25, на путно-пружном прелазу у км 31+274 који се налази
на отвореној прузи између станица Крагујевац и Грошница, дошло је до налета воза
63800 на друмско теретно возило марке FIAT типа DOBLO SX. Друмско возило је
одбачено у леву страну пруге у смеру кретања воза и по одбачају је ударило у четири
паркирана возила поред пруге. Чело воза (локомотива 661-162 са дужим крајем напред)
зауставило се у км 31+160.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било ведро, температура је
износила око – 2°С, видљивост је била добра, висина снежног покривача је била око 5
центиметара са поледицом на коловозу.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, једно лице је смртно настрадало.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 05:25 до 08:17, услед чега је дошло до
кашњења возова: 3810 (33 минута), 14432 (17 минута), 53801 (202 минута) и воз
63800 (167 минута).
Процењена штета на локомотиви, на основу података из Записника о увиђају који су
саставили полицијски органи који су вршили увиђај, износи 10 000 динара. Међутим,
процену штете на локомотиви железничка Комисија не наводи.
Процењена штета на друмском возилу које је учествовало у незгоди је 150 000 динара,
а укупна процењена штета на четири паркирана возила је 240 000.
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Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 63800 је саобраћао у станичном размаку између станица Крагујевац и
Грошница. На основу обрасца EV-85 може се видети да се воз 500 метара пре наиласка
на путни прелаз кретао брзином од 38km/h, након чега долази до кочења и заустављања
воза у 05:24. Према властитој изјави, помоћник машиновође је прилазећи прелазу,
приметио да се са његове стране локомотиве приближава аутомобил не смањујући
брзину и упозорио је машиновођу да заведе кочење. Машиновођа је како наводи у
својој изјави одмах завео брзо кочење и после неколико секунди је дошло до удара
локомотиве у друмско возило.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско возило нашло на колосеку
непосредно пре наиласка воза, чиме је створена опасна ситуација везана за настанак
ове саобраћајне незгоде. До тога је дошло јер се возач друмског возило није зауставио
испред путног прелаза и осмотрио да ли наилази воз.
4.1.31 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 268+318 пруге Београд –
Ниш - Прешево
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 4905 са два вагона серије Bm и
локомотивом 441-707 и друмско путничко возило марке VW Sharan..
Машиновођа година рођења 1967.
Возач друмског возила година рођења нема података.
Брзина на путно пружном прелазу -није означено.
Стање коловоза добро.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у км 268+318 пруге Београд
– Ниш. Прелаз PBE1 се налази на станичном подручју непоседнуте ТК станице Брестовац,
између улазног сигнала из смера Прешева и прве улазне скретнице. Пруга је
магистрална, једноколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у
државне путеве. Коловоз је прекривен асфалтом, док је коловоз на самом прелазу од
дрвених прагова, добро нивелисаних и у добром стању. Прелаз је осигуран аутоматском
светлосно-звучном сигнализацијом (постављена су три трептача, по један за сваки смер
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друмске саобраћајнице која се укршта са пругом и један за споредну друмску
саобраћајницу која је паралелна са пругом и улива у главну непосредно испред прелаза)
и полубраницима и друмском вертикалном сигнализацијом. Контрола рада уређаја се
врши на пулту ТК диспечера са кога може и да се рукује уређајем. Пруга и пут се укрштају
под углом од 90°. Са фотографија се не може са сигурношћу утврдити да ли зона
прегледности (прегледност) који је прописан за прелазе који немају активну
сигнализацију постоји, што у конкретном случају, имајући у виду начин осигурања
прелаза, није битно. Ова прегледност се иначе односи на друмску саобраћајницу која се
укршта са пругом, а не на саобраћајницу која је паралелна са пругом и којом се друмско
возило кретало. Са границе слободног профила постоји добра прегледност.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 21.08.2017. године у 19:08, на путно-пружном прелазу PBE1 који се налази на
станичном подручју непоседнуте ТК станице Брестовац, дошло је до налета воза 4905 на
друмско путничко возило марке VW Sharan.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, температура је износила око 20° С,
видљивост је била добра.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, једно лице је смртно настрадало, два лица су теже, а два
лакше повређена. Прекид железничког саобраћаја је трајао од 19:38 до 23:30. Каснили
возови: 4904 - 123 минута, 4905 – 290 минута, 45703 – 253 минута. На локомотиви и на
сигнално-сигурносним уређајима (напојне главе изолованих одсека) су уочена
оштећења. Процењена штета на локомотиви износи 500.000,00 динара. Штета на
друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 4905 је након, редом вожње предвиђеног бављења, отпремљен према ТК
укрсници Печењевце. За предметни воз је формиран излазни пут вожње са 3. колосека,
након чега се излазни сигнал Еo-3 аутоматски поставио у положај за дозвољену вожњу.
На основу обрасца EV-85, може се видети да је око 400 метара након поласка, при
брзини 48km/h, дошло до кочења и након тога и заустављања воза. Према властитој
изјави, машиновођа је прилазећи прелазу, видео је да су полубраници били спуштени и
да су и са једне и са друге стране стајала друмска возила, а да је друмско возило на које
је налетео обишло полубраник са његове десне стране, и на десетак метара испред чела
воза “излетело” на пругу.
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У склопу истраге, након завршеног увиђаја полиције и тужиоца, истражна комисија је
извршила проверу функционисања уређаја путно-пружног прелаза. Провера је
извршена вожњом локомотиве 441-710 и том приликом је констатовано да је уређај
уредно радио. Осим тога, на показивачима стања уређаја путно-пружног прелаза у ТК
центру Ниш, је констатовано да је стање уређаја редовно, а воз је отпремљен излазним
сигналом, који се у случају квара уређаја прелаза, не би поставио у положај за
дозвољену вожњу. Из евиденција кварова и сметњи се види да прелаз непосредно пре
ни после саобраћајне незгоде, није имао ни квар ни сметњу. На основу свега изнетог,
може се констатовати да је уређај у време настанка саобраћајне незгоде уредно радио
– да је светлосно-звучна сигнализација била укључена и да су полубраници били
спуштени.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско возило нашло на колосеку
непосредно пре наиласка воза, чиме је створена опасна ситуација везана за настанак
ове саобраћајне незгоде. До тога је дошло јер је друмско возило обилазило
полубранике који су били спуштени.
4.1.32 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 295+103 пруге Београд –
Ниш - Прешево
Учесници незгоде
У овој саобраћајној незгоди учествовали су воз 44700 са локомотивом 444-030 к и
друмско теретно возило, камион марке Mercedes.
Машиновођа година рођења 1970.
Возач друмског возила година рођења 1995.
Брзина на путно пружном прелазу – није означено.
Стање коловоза лоше.
Алкохолисаност возача друмског возила није утврђена.
Алкохолисаност машиновође- нема присуства алкохола - 0‰.
Опис места настанка незгоде.
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у км 295+103 пруге Ниш –
Прешево. Путни прелаз се налази на подручју ТК укрснице Ђорђево, између улазног
сигнала Hu92 и скретнице број 1, на подручју блока 1. Пруга је магистрална,
једноколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у категорију
некатегорисаних путева, а путно – пружни прелаз је са застором од дрвених прагова.
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Прелаз је осигуран вертикалном друмском сигнализацијом (знаковима на путу) и зоном
потребне прегледности. Пруга и пут се укрштају под углом од 90°. У време настанка
саобраћајне незгоде зона прегледности, односно зона потребне прегледности је
постојала. Пруга је магистрална, једноколосечна и електрифицирана.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 26.08.2017. године у 11:30, на путно-пружном прелазу који се налази на станичном
подручју непоседнуте ТК укрснице Ђорђево, дошло је до налета воза 44700 на друмско
теретно возило, камион марке Mercedes.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, време је било сунчано, температура
ваздуха је износила око 30° С и видљивост је била добра.
Последице
У овој саобраћајној незгоди, два лица су лакше повређена.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 11:30 до 13:38, услед чега су каснили
возови: 44700 (123 минута), 71970 (40 минута) и 40763 (89 минута).
Процењена штета на локомотиви, на основу података из Записника о увиђају који су
саставили полицијски органи који су вршили увиђај, износи 54.000,00 динара. Међутим,
процену штете на локомотиви железничка Комисија не наводи.
Нема података о процени штете на друмском возилу.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Воз број 44700 је имао пролаз кроз укрсницу Ђорђево. На основу обрасца EV-85 може
се видети да је на 368 метара пре заустављања воза, у 11:26:20 при брзини од 54 km/h
регистрована употреба локомотивске сирене. На око 248 метара пре заустављања воза,
у 11:26:27 при брзини од 54 km/h регистрована је још једна употреба локомотивске
сирене. У 11:26:34 долази до наглог кочења и воз се након 175 метара зауставља у
11:26:51 часова.
Према властитој изјави, машиновођа је прилазећи прелазу, приметио да наилази
камион са његове леве стране па је покушао да упозори возача друмског возила
давањем звучног сигнала локомотивском сиреном (сигнални знак „Пази“). Возач
друмског возила није чуо звучно упозорење, излетео је на колосек тако да је упркос
завођењу брзог кочења од стране машиновође дошло до удара воза у камион.
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Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско возило нашло на колосеку
непосредно пре наиласка воза, чиме је створена опасна ситуација везана за настанак
ове саобраћајне незгоде. До тога је дошло јер се возач друмског возила није зауставио
испред путног прелаза и осмотрио да ли наилази воз.
4.1.33 Саобраћајна незгода на путно-пружном прелазу у км 304+280 пруге Београд Ниш - Прешево
Учесници незгоде
Учесници ове незгоде су воз 4905 са два вагона серије Bm и локомотивом 441-746 и
друмско путничко возило OPEL тип ASTRA.
Опис места настанка саобраћајне незгоде
Саобраћајна незгода се догодила на путно-пружном прелазу у км 304+280 пруге Београд
- Ниш - Прешево, између службених места Грделица и Предејане. Пруга је магистрална,
једноколосечна и електрифицирана. Друмска саобраћајница спада у локалне
некатегорисане путеве, локални пут Грделица – Ораовица. Ширина пута је 3,90 m, док је
ширина самог прелаза 5,20 m. Коловоз на самом прелазу је направљен од добро
уклопљених и нивелисаних дрвених прагова. Коловоз друмске саобраћајнице је
прекривен асфалтом који на прилазу дрвеним праговима има описана оштећења. У
тренутку настанка незгоде, коловоз је био сув и чист. Прелаз је осигуран пасивном
сигнализацијом. На предметном некатегорисаном путу, из смера центра Грделице, пре
наиласка на путно-пружни прелаз, на носачу који се налази са десне стране поред
коловоза, постављени су саобраћајни знаци: знаци: I-33: „Укрштање пута са
железничком пругом без браника или полубраника“ и I-35: „Приближавање месту
укрштања пута и железничке пруге“. На габаритној капији, која је 12,80 m удаљена од
ближе шине железничке пруге, постављени су саобраћајни знаци II-21: „Забрана
саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину” (4,5 m; постављен
изнад коловоза) и II-30: „Ограничење брзине” (10 km/h; постављен поред коловоза на
носачу габаритне капије). На посебном носачу који се налази поред коловоза 1,96 m
удаљен од ближе шине железничке пруге, постављени су саобраћајни знаци: I34: „Андрејин крст“ и II-2: „Обавезно заустављање“.
На прелазу не постоји Зона потребне прегледности прописана ''Правилником о начину
укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на се може
извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја'', због геометрије
колосека и објеката који се ту налазе. Возач друмског возила је био у обавези да
заустави возило испред знака „Обавезно заустављање“ и да се увери да ли воз наилази.
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Имао је могућност да са границе опасног подручја благовремено уочи воз који је
наилазио.
Дан, час и кратак опис саобраћајне незгоде.
Дана 09.10.2017. године у 20:26, на путно-пружном прелазу у км 304+280 пруге БеоградНиш-Прешево, дошло је до налета воза 4905 са два вагона серије Bm и локомотивом
441-746 на друмско путничко возило OPEL тип ASTRA.
Временски услови
У време настанка предметне саобраћајне незгоде, температура је износила око 60С,
време ведро, видљивост је била добра, пут осветљен уличним осветљењем.
Последице
У овој саобраћајној незгоди једно лице је смртно настрадало, а једно задобило тешке
телесне повреде. Служба за спасавање-хитна помоћ дома здравља у Грделици је стигла
на лице места у рекордно кратком времену, десетак минута после насталог догађаја и
превезла тешко повређена лица у Лесковачку болницу, где је једно лице преминуло.
Прекид железничког саобраћаја је трајао од 20:26 до 23:00. Каснили возови: 4905 - 154
минута, 4904 – 150 минута, 45793 – 50 минута. На локомотиви постоје оштећења. Штета
на друмском возилу је тотална.
Околности под којима се догодила саобраћајна незгода
Друмско возило се кретало из правца Грделице у правцу Ораовице, а воз му је долазио
са његове десне стране. Воз број 4905 је, након редом вожње предвиђеног бављења у
станици Грделица, отпремљен према службеном месту Предејане. Након пређених око
2400 метара, при брзини од 48km/h, заведено је брзо кочење. Воз се зауставио у км
304+430 ( према очитаној брзиномерној траци). На основу расположиве документације,
није могуће утврдити начин кретања друмског возила непосредно пре настале незгоде.
Према изјави машиновође, друмско возило је изашло на пругу непосредно испред воза,
када је воз био удаљен од прелаза приближно 10 метара. Према властитој изјави,
машиновођа је прилазећи прелазу дао звучни сигнални знак '' ПАЗИ '''и поновио га више
пута. Приликом саслушања код послодавца, оба кондуктера су идентично изјавила ''
Убрзо после тога сам чуо сирену а онда и кочење воза''. Један од њих је у Извештају о
неправилности написао ''По изласку из ст. Грделица воз је почео да кочи и свира''.
Узрок настанка саобраћајне незгоде
Узрок настанка саобраћајне незгоде је тај што се друмско возило нашло на колосеку
непосредно пре наиласка воза, чиме је створена опасна ситуација везана за настанак
ове незгоде. Иако прописана Зона потребне прегледности није била обезбеђена, возач
друмског возила је имао могућност да са границе опасног подручја благовремено уочи
воз који је наилазио. Возач друмског возила је био дужан да поштује знак „Обавезно
заустављање“, да стане и да се увери да ли воз наилази.
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С обзиром да брзиномерни уређај којим је опремљена локомотива не бележи употребу
локомотивске сирене, а да у изјавама које се односе на употребу сирене непосредно
пре незгоде, постоји одређена контрадикторност, не може се поуздано утврдити да ли
је машиновођа давао сигнални знак ''ПАЗИ'' онако како му налаже Сигнални правилник.
Недавање овог сигналног знака на начин како то прописује Сигнални правилник, могло
је да допринесе настанку ове незгоде.

4.2 Опасне ситуације из којих најчешће долази до настанка саобраћајних
незгода
На основу претходно представљених детаљних анализа насталих саобраћајних незгода
(тачка 4.1), Комисијских иследничких извештаја, као и доступних вештачења, можемо
закључити да је у 94% случајева допринос на страни учесника у друмском саобраћају,
док је у 6% случајева допринос на страни железнице. Анализа саобраћајних незгода код
којих је допринос на страни железнице показује да су се анализиране саобраћајне
незгоде догодиле током неправилног функционисања уређаја током кога железничко
извршно особље није примењивало процедуре које су за овакве случајеве предвиђене.
4.2.1 Опасне ситуације на прелазима са пасивном сигнализацијом
а) Када возач друмског возила отпочне прелажење преко прелаза а да се претходно
није уверио да ли воз наилази, а да при том нема никаквих пропуста на страни
железнице.
б) Када возач друмског возила отпочне прелажење преко прелаза а да се претходно
није уверио да ли воз наилази, али и на страни железнице постоје пропусти који
се састоје од недавања сигналног знака ПАЗИ од стране машиновође или
неправилног означавања чела воза.
в) Када при маневарским вожњама или при вожњи воза (када је за одређени прелаз
то прописано) маневарско особље није на прописан начин обезбедило пружни
прелаз.
4.2.2 Опасне ситуације на прелазима са активном сигнализацијом
а) Убедљиво најчешћа опасна ситуација из које настају саобраћајне незгоде је она кад
друмско возило обилази полубранике који су спуштени. Иако је, у овом случају,
непоштовање саобраћајних прописа основни узрок настанка опасне ситуације,
истраживања која указују на низак ниво знања возача друмских возила у погледу
начина функционисања уређаја на путно-пружном прелазу, сугеришу да би низак
ниво знања могао да има утицаја да возач друмског возила донесе одлуку да
обилази полубранике. У случају дужег временског интервала током кога су спуштени
полубраници, у случају непознавања начина рада уређаја, возач може да помисли
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да је уређај у квару и отпочне обилажење полубраника. Ово се пре свега односи на
ситуацију када друмско возило једно одређено време чека испред прелаза, па онда
отпочне обилажење полубраника. Ситуација када возач обилази полубранике без
претходног заустављања, је пре свега питање погрешног очекивања у погледу
позиције воза, на шта такође може да утиче непознавање рада уређаја. Наиме,
претходно искуство да на датом прелазу воз наилази после 2-3 минута, у
комбинацији са непознавањем чињенице да то време зависи од многих фактора и
да може износити и 30 секунди, може да буде узрок погрешног очекивања у вези са
позицијом воза
б) Друга опасна ситуација на прелазима са активном сигнализацијом је она када
друмско возило наилази на прелаз на коме, због квара уређаја, уређај није
активиран иако воз наилази. Мислећи да уређај није активиран зато што нема воза,
возач друмског возила се одлучује на прелазак преко прелаза и тиме ствара опасну
ситуацију. Овде, треба разликовати случај описан у тачки 3.2.1 од случаја описаног у
тачки 3.2.2 Изменом техничког решења уређаја (уградњом додатног жутог светла
на трептачу), омогућило би се возачу да добије информацију о томе да ли је уређај
исправан или није, и у случају неисправности, да поступи према знацима
вертикалне друмске сигнализације.
в) Следећа опасна ситуација на прелазима са активном сигнализацијом је она када
друмско возило наилази на прелаз на коме, због неадекватног понашања
машиновође или отправника возова или чувара прелаза, уређај није активиран,
односно полубраници (браници) нису спуштени иако воз наилази.
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5 КАРАКТЕРИСТИЧНЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
1. На путно-пружном прелазу у километру км 57+350 пруге Београд – Бар који је
осигуран активном сигнализацијом (електрорелејно осигурање са светлосно –
звучном сигнализацијом и полубраницима), дошло је до ванредног догађаја –
саобраћајне незгоде, у коме је путнички воз број 2123 са локомотивом 441-316,
власништво АД ''Железнице Србије'', који се кретао у смеру од Београда ка Бару,
ударио у путничко возило марке ''Фолксваген пасат'', које се кретало улицом Др
Лесе Марковића ка Улици Војводе Мишића. Анализом саобраћајне незгоде
установљено је да је друмско возило наишло на путни прелаз и отпочело
прелазак преко истог у тренутку када уређај није био активиран, иако се прелазу
приближавао воз. Наступила је опасна ситуација описана у тачки 4.2.2 под б),
случај описан у тачки 3.2.1, јер машиновођа није испоштовао налог који је добио
од отправника возова у коме му је било наређено да заустави воз испред
пружног прелаза јер је прелаз био у квару, из које је дошло до настанка
саобраћајне незгоде (Детаљан приказ саобраћајне незгоде је дат у тачки 4.1.1).
2. На путном прелазу ПБФ-5 у километру км 168+193 пруге Београд – Ниш, између
станица Ћићевац и Параћин, који је осигуран активном сигнализацијом
(електрорелејно осигурање са светлосно–звучном сигнализацијом и
полубраницима) дошло је саобраћајне незгоде у којој је учествовао путнички
аутомобил ''Опел Астра'' и воз број 336 са локомотивом бр. 441-751, у којој је воз
ударио у путнички аутомобил. Анализа саобраћајне незгоде показала је да је
наступила опасна ситуација описана у тачки 4.2.2 под б), случај описан у тачки
3.2.1, јер полубраници нису били спуштени у тренутку када је воз наишао на
прелаз (Детаљан приказ саобраћајне незгоде је дат у тачки 4.1.8).
3. На путном прелазу ПБE-1 у километру км 268+318 пруге Београд – Ниш Прешево, на подручју станице Брестовац, који је осигуран активном
сигнализацијом
(електрорелејно
осигурање
са
светлосно–звучном
сигнализацијом и полубраницима) дошло је саобраћајне незгоде у којој је
учествовао путнички аутомобил ''VW SHARAN'' локомотивом бр. 441-707, у којој
је воз ударио у путнички аутомобил. Анализа саобраћајне незгоде показала је да
је наступила опасна ситуација означена у тачки 4.2.2 под а), јер је возач путничког
возила обилазио спуштене полубранике (Детаљан приказ саобраћајне незгоде је
дат у тачки 4.1.31).
4. На путно-пружном прелазу PBN-2 лоцираном на отвореној прузи, на
међустаничном растојању Сремска Митровица – Мартинци, у километру км
84+080 пруге Београд – Шид, који је осигуран аутоматским уређајем за
обезбеђење саобраћаја са полубраницима, дошло је до ванредног догађаја –
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саобраћајне незгоде, у коме је воз за превоз путника 721 (ЕМГ 413-007/008) на
левом колосеку двоколосечне пруге ударило теретно (доставно) друмско возило
марке FIAT типа DOBLO. Друмско возило је, по проласку воза 72806 по десном
колосеку, започело прелазак преко путног прелаза обилажењем полубраника
мислећи да се полубраници нису подигли услед настанка квара. Након преласка
друмског возила преко десног колосека (по коме је управо прошао воз 72806),
наилази на леви колосек по коме се приближавао воз 721 из супротног смера.
Анализом саобраћајне незгоде установљено је да је наступила опасна ситуација
означена у тачки 4.2.2 под a) (Детаљан приказ саобраћајне незгоде је дат у тачки
4.1.29).
5. На путно-пружном прелазу у километру км 295+103 пруге Београд – Ниш –
Прешево, на подручју станице Ђорђево, између улазног сигнала и прве улазне
скретнице, који је осигуран пасивном сигнализацијом (сигналним знацима
вертикалне друмске сигнализације), дошло је до ванредног догађаја –
саобраћајне незгоде, у коме је теретни воз број 44700, кога је вукла локомотива
444-030 ударио друмско путничко возило марке MERCEDES. Анализом
саобраћајне незгоде установљено је да је наступила опасна ситуација означена у
тачки 4.2.1 под а), јер се возач није зауставио испред прелаза и уверио се да не
наилази воз (Детаљан приказ саобраћајне незгоде је дат у тачки 4.1.32).
6. На путно-пружном прелазу PBL-6, у километру км 75+695 пруге Београд – Бар, на
међустаничном растојању Ваљево – Дивци, који је осигуран активном
сигнализацијом, односно опремљен електрорелејним осигурање са светлосно –
звучном сигнализацијом без полубраника, дошло је до ванредног догађаја –
саобраћајне незгоде, у коме је путнички воз 5002 ког чини ЕМГ 412-416-085'-061,
ударио друмско путничко возило марке VW PASSAT. Анализом саобраћајне
незгоде установљено је да је возач друмског возила обилазио спуштене
полубранике и да је наступила опасна ситуација описана под 4.2.2 под б), случај
описан у тачки 3.2.1, јер машиновођа није испоштовао налог који је добио од
отправника возова у коме му је било наређено да заустави воз испред пружног
прелаза јер је прелаз био у квару (Детаљан приказ саобраћајне незгоде је дат у
тачки 4.1.13).
7. Дана 09. 10. 2017. године у 20:26, на путно-пружном прелазу осигураном
пасивном сигнализацијом, у км 304+280 пруге Београд-Ниш-Прешево, између
службених места Грделица и Предајане, дошло је до налета воза 4905 са два
вагона серије Bm и локомотивом 441-746 на друмско путничко возило OPEL тип
ASTRA.
Иако прописана Зона потребне прегледности није била обезбеђена, возач
друмског возила је имао могућност да
са границе опасног подручја
благовремено уочи воз који је наилазио. Возач друмског возила је био дужан да
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поштује знак „Обавезно заустављање“, да стане и да се увери да ли воз наилази.
Опасна ситуација је настала на тај начин што је возач друмског возила отпочео
прелазак преко прелаза, претходно се не уверивши да ли наилази воз.
С обзиром да брзиномерни уређај којим је опремљена локомотива не бележи
употребу локомотивске сирене, а да у изјавама које се односе на употребу
сирене непосредно пре незгоде, постоји одређена контрадикторност, не може
се поуздано утврдити да ли је машиновођа давао сигнални знак ''ПАЗИ'' онако
како му налаже Сигнални правилник. Недавање овог сигналног знака на начин
како то прописује Сигнални правилник, могло је да допринесе настанку ове
незгоде, па се не може поуздано утврдити да ли ова саобраћајна незгода настала
из опасне ситуације описане у тачки 4.2.1 под а) или 4.2.1 под б) (Детаљан приказ
саобраћајне незгоде је дат у тачки 4.1.33).
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6 ПРЕДЛОГ ИСТРАЖИВАЊА КОЈА ТРЕБА СПРОВЕСТИ
На основу резултата досадашњих истраживања, анализе саобраћајних незгода (тачка 2)
и анализе урађених експертиза (тачка 4.1) утврђени су облици небезбедног понашања
учесника у друмском саобраћају. У тачки 4.2 детаљно су описани облици небезбедног
понашања, посебно за прелазе осигуране активном сигнализацијом (техничким
средствима која упозоравају на долазак воза), а посебно за прелазе са пасивном
сигнализацијом (само вертикална сигнализација друмског саобраћаја). Анализа самог
начина понашања може да укаже и на факторе који би могли утицати на одређено
понашање. Тако на пример, различите ситуације у којима возачи друмских возила
обилазе полубранике, могу да укажу на факторе који су утицали да донесу такву одлуку.
Ако после одређеног чекања испред спуштеног полубраника возач отпочне обилажење
истог, његова одлука може бити последица мале толеранције на чекање, погрешног
мишљења да је уређај на прелазу у квару, а на које значајни утицај може имати
непознавање начина рада уређаја, али и негативно искуство које возач има у вези са
одређеним прелазом. Ситуација када возач обилази полубранике без претходног
заустављања, је пре свега, питање погрешног очекивања у погледу позиције воза, на
шта, такође, може да утиче непознавање рада уређаја. Наиме, претходно искуство да на
датом прелазу воз наилази после 2-3 минута од тренутка спуштања полубраника, у
комбинацији са непознавањем чињенице да то време зависи од многих фактора и да
може износити и 30 секунди, може да буде узрок погрешног очекивања у вези са
позицијом воза. Да би се утврдила фреквенција појединих облика небезбедног
понашања, неопходно је извршити снимање саобраћаја на путно-пружним прелазима.
Да би се утврдили фактори који утичу на овакво понашање, неопходно је спровести
одговарајућа анкетна истраживања. То су анкета којом се утврђује ниво знања учесника
у друмском саобраћају о начину функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја на
путно-пружном прелазу, као и анкета са корисницима путно-пружних прелаза о
њиховим ставовима у вези са прелазима и разлозима за небезбедно понашање.
Методологија за ове анкете је урађена и спроведена у оквиру израде студије
Истраживање утицаја људског фактора на настанак саобраћајних незгода на
прелазима пута преко пруге на територији Града Београда са предлогом мера за
повећање нивоа безбедности коју CeSTRA d.o.o. и Универзитет у Београду - Саобраћајни
факултет раде за потребе Града Београда и биће примењена и у овој студији у делу у
коме су истраживања примењива на територију целе Републике Србије.
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7 МЕТОДОЛОГИЈА
Како би се истражили сви фактори који доприносе небезбедном понашању учесника у
друмском саобраћају на прелазима пута преко пруге, у оквиру овог поглавља
дефинисана су истраживања која треба спровести. Истраживања имају за циљ да утврде
понашање корисника, њиховим ставовима као и ниво њиховог знања о начину
функционисања путно-пружних прелаза. За сваки тип истраживања приказана је
детаљна методологија истраживања са утврђеним начином прикупљања података,
узорцима, алатима, временским оквирима и другим неопходним елементима
потребним за квалитетно спровођење истраживања за потребе ове студије али и
будућих истраживања која ће се спроводити на нивоу локалних самоуправа или на
појединачним путним прелазима.

7.1 ОДАБИР ЛОКАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА
За потребе истраживања понашања корисника, њихових ставова али и знања неопходно
је изабрати локације на којима ће се вршити истраживање. У смислу начина
функционисања путно-пружних прелаза они се деле на прелазе са активном и пасивном
сигнализацијом , сходно томе и понашање корисника се разликује на овим прелазима.
Однос броја прелаза са активном и броја прелаза са пасивном сигнализацијом на којима
ће се вршити истраживања, зависи од структуре прелаза у просторном обухвату
истраживања. Када су у питању прелази са активном сигнализацијом, потребно је
изабрати оне који се налазе на пругама са већим бројем возова. Већа вероватноћа
наиласка воза (већи број возова на прузи) осигурава већи узорак корисника на чије ће
понашање директно утицати путни прелаз. Информација о планираном броју возова
преко одређеног путног прелаза може се добити од управљача железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије а.д.“.
Одабир локација треба да ослика познавање локалних услова, како би се одабрали
прелази са различитим параметрима који утичу на понашање учесника у друмском
саобраћају (нпр. прелаз са ниским и прелаз са високим интензитетом железничког
саобраћаја, прелаз који је упадљив - коловоз на самом прелазу је уочљив и разликује се
од осталог коловоза и прелаз који се утапа у околину, прелаз који се налази на
отвореној прузи и прелаз у реону железничке станице, код кога је, по правилу, време
прекида друмског саобраћаја дуже у односу на претходни, итд.
Пожељно је и спровођење истраживања и на оним прелазима на којима је планирана
примена мере за унапређење безбедности саобраћаја (реконструкција, обнављање
сигнализације и опреме, постављање вишег нивоа осигурања исл.), и то спровођење
истраживања пре и након примењених мера како би се упоредили ефекти примењених
108

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
мера и на тај начин формирала основа за будуће одлуке о мерама које треба применити
на сличним местима широм земље.

7.2 МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА О НАЧИНУ ПОНАШАЊА
УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПРЕЛАЗУ ПУТА ПРЕКО
ПРУГЕ
Врста релевантних података који описују понашање учесник у друмском саобраћају на
прелазу пута преко пруге, зависи пре свега од начина осигурања путно-пружног прелаза,
тј. да ли је прелаз осигуран активном или пасивном сигнализацијом.
Понашање корисника на прелазу осигураним активном сигнализацијом
Код прелаза осигураних активном сигнализацијом, потребно је посебно пратити начин
кретања друмских возила у ситуацији када возила наилазе на прелаз када је уређај
активиран, а посебно кад уређај није активиран.
Возила која долазе на прелаз када је уређај активан преузимају једну од две активности,
стају испред прелаза или настављају своје кретање. Возила која настављају кретање
преко прелаза, могу то чинити у ситуацији:




Када је активирана само светлосна сигнализација
Када су полубраници/браници у фази спуштања
Када су полубраници/браници спуштени

За возила која наилазе на прелаз када је уређај активиран, потребно је одредити
фреквенцију и релативну фреквенцију за следеће групе возила:









возила која се заустављају испред прелаза;
возила која прелазе преко прелаза пре почетка спуштања полубраника пошто су
се претходно зауставила;
возила која прелазе преко прелаза пре почетка спуштања полубраника
смањујући брзину;
возила која прелазе преко прелаза пре почетка спуштања полубраника
несмањујући брзину;
возила која прелазе преко прелаза током спуштања полубраника смањујући
брзину;
возила која обилазе полубранике после дужег чекања (3,4,5 минута);
возила која обилазе полубранике пошто су се претходно зауставила;
возила која обилазе полубранике без претходног заустављања;

За возила која наилазе на прелаз када уређај није активиран, потребно је одредити
фреквенцију и релативну фреквенцију за следеће групе возила:




возила која се заустављају испред прелаза;
возила која прелазе преко прелаза смањујући брзину;
возила која прелазе преко прелаза несмањујући брзину;
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Понашање корисника на прелазу осигураним пасивном сигнализацијом
Када је у питању пасивна сигнализација, потребно је одредити фреквенцију и релативну
фреквенцију за следеће групе возила:




возила која се заустављају испред прелаза;
возила која прелазе преко прелаза смањујући брзину;
возила која прелазе преко прелаза не смањујући брзину;

7.2.1 Начин прикупљања података
Пре почетка прикупљања података о понашању корисника за сваки путно-пружни
прелаз потребно је прикупити податке који се директно односе на локацију
истраживања, и то:
Локацијски
параметри Локацијски параметри
пруге
Пута
 Километарски
положај  Ранг пута
путно- пружног прелаза



GPS координате



Категорија пруге



Брзине



Положај

путни-пружног



Врста коловоза



Стање коловоза

ограничене 

саобраћајним

прелаза на прузи

Врста и стање коловоза

Фото документација

знаком

или опште ограничење



Врста пруге





Број колосека на прелазу

прегледности



Врста вуче

услове



Прописана

брзина 

Врста осигурања прелаза



Фото документација

зоне
за

дате

Угао укрштања пута и
пруге

кретања


Постојање



Фото документација

Подаци о локацији прикупљају се, у мери у којој је то могуће, још у фази одабира
локације док се непосредним обиласком локације утврђује тачност података и допуњују
подаци које раније није било могуће утврдити (стање коловоза, прегледност и сл.). Неки
од јавно доступних извора података путем којих се могу прикупити неки од горе
наведених података су:





http://www.putevi-srbije.rs
http://infrazs.rs/
https://geosrbija.rs/
http://www.geomreze.rgz.gov.rs/
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Након завршеног прикупљања података о локацији могуће је приступити осталим
врстама истраживања. Прикупљање података о понашању корисника може се вршити
на два начина и то:



Непосредно на локацији, од стране обучених лица, и
Коришћењем опреме за снимање саобраћајног тока.

Непосредно прикупљање података
Истраживање понашања корисника методом непосредног посматрања врши за то
обучена лица на одабраној локацији. На сваком прелазу потребно је ангажовати
најмање једно лице, а по потреби и више, ако се укаже потреба за већим бројем лица
услед повећаног обима саобраћаја или неког другог разлога.
Све информације уносе се на претходно припремљен образац који је приложен уз овај
документ. Тип обрасца за прикупљање података зависи од типа осигурања на путнопружном прелазу. За потребе истраживања овог типа припремљена су два обрасца.
Разлике у обрасцима односе се на начине понашања корисника које је специфично за
сваки тип осигурања а о чему је било речи на почетку овог поглавља. Обрасци се осим
по садржини разликују и по боји ради лакше обраде и смањењу ризика коришћења
погрешног обрасца на локацији.

Слика 7.1 Изглед образаца за снимање понашања корисника
На врху сваког обрасца уноси се име и презиме особе која врши снимање, датум вршења
снимања и дужина периода снимања. Такође на обрасцу се налазе и информације о
локацији снимања које су раније прикупљене и потребно их је проверити или које је
потребно прикупити пре почетка истраживања.
Након прикупљања свих неопходних информација лице заузима позицију са које
безбедно може да посматра кориснике друма који прилазе пружном прелазу из оба
смера. Од тренутка када се лице позиционира започиње период истраживања у ком
лица бележе свако возило које прелази пружни прелаз додавањем цртице у поље на
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обрасцу које описује начин понашања корисника приликом преласка пружног прелаза.
Карактеристични начини понашања корисника су дефинисани према искуствима из
ранијих истраживања и на основу карактеристичних понашања која су доводила до
инцидената на прелазима.
Алати потребни за прикупљање овог типа података: одговарајући анкетни обрасци,
средства за писање, уређај за приказ тачног времена (сат или мобилни телефон), фото
апарат (или мобилни телефон са квалитетном камером), овлашћење за вршење
истраживање, кишобран, довољна количина воде и хране за период истраживања и
други неопходни алати.
Снимање саобраћајног тока
Осим непосредног прикупљања података понашање корисника могуће је истражити и
путем анализе видео снимака који су забележени на путно-пружном прелазу. Одређени
број путно-пружних прелаза у постојећем стању је опремљен системом видео надзора,
при чему се снимци са тих камера шаљу и чувају код управљача железничком
инфраструктуром. Писаним захтевом могуће је обратити се „Инфраструктури железнице
Србије“ а.д. за уступање снимака са путно-пружног прелаза за захтевани период
истраживање.

Извор: YouTube.com, Infrastruktura železnice Srbije, PUTNI PRELAZI NA TERITORIJI INFRASTRUKTURE ZELEZNICE SRBIJE final

Слика 7.2 Пример снимка путног прелаза са сигурносних камера
На прелазима где не постоји систем видео надзора или снимци нису доступни могуће је
извршити снимање коришћењем одговарајуће опреме. Видео камера која се користи за
снимање треба да омогући непрекидно снимање у целом периоду истраживања. Како
би се то осигурало треба обезбедити батерију одговарајућег капацитета или извор
напајања који ће омогућити непрекидни рад камере. Такође је неопходно да уређај има
меморију одговарајућег капацитета на коју може да се сними снимак у трајању од
минимум 4 сата у HD резолуцији. Видео камера треба да буде отпорна на спољне
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утицаје и да несметано ради у условима високих и ниских температуре, кише, ветра,
прашине и сл.
Камера се поставља тако да се могу сагледати оба прилаза корисника друмских
саобраћајница путно-пружном прелазу. Идеално камера се поставља на стуб расвете,
електро мреже, дрво, сопствени телескопски носач или на друго место где је могуће
уздигнути камеру у односу на површину коловоза како би се добио што бољи преглед
ситуације на прелазу, а камера била ван домашаја корисника. Могуће је и постављање
камере на оближњи објекат уз сагласност власника/корисника објекта.
Где год је могуће камера треба да буде постављена тако да није лако уочљива од стране
корисника који би сходно постојању камере могли да се понашају другачије услед
страха од санкционисања непрописног понашања.
У случају да постоји одговарајуће место за паркирање возила, такво да се обезбеди
добар преглед целокупног прелаза, могуће је поставити камеру у возило и вршити
снимање из заустављеног возила.
Када се видео снимак одговарајуће дужине и квалитета сними приступа се његовој
обради. Понашање корисника се са снимка преноси на одговарајући образац зависно
од начина осигурања. Образац се попуњава на идентичан начин као и методом
непосредног прикупљања података, са том разликом што обучено лице не мора да буде
на локацији снимања, већ образац попуњава на основу снимка у својим просторијама.

Слика 7.3 Пример камера које је могуће користити у истраживањима
Алати потребни за прикупљање овог типа података: одговарајућа видео камера која
задовољава услове за спровођење истраживања, рачунар са софтвером за
репродукцију снимка, одговарајући анкетни обрасци, средства за писање, овлашћење
за вршење истраживање и други неопходни алати.
7.2.2 Обрада података
Сви прикупљени подаци који су првобитно унети у одговарајуће обрасце се преносе у
електронски облик у за то припремљену табеле у софтверском пакету MS Excel или други
компатибилни софтвер. Подаци за сваки прелаз уносе се индивидуално на идентичан
начин који омогућава касније укрштање података и њихову детаљну анализу.
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Алати потребни за обраду података: рачунар и одговарајући лиценцирани софтвер
(Microsoft Office, Libre Oficce, Google Docs исл.)
7.2.3 Узорак и време истраживања
Дужина снимања на сваком прелазу зависи од интензитета друмског и железничког
саобраћаја, али не треба да буде мања од 3 сата. Истраживање се ради у периодима
дневне видљивости када не постоје ометања у друмском саобраћају узрокована
временским приликама или другим факторима (магла, невреме, празници, вашар и сл.).
Период истраживања треба да обухвати што већ број пролазака возова према важећем
реду вожњу са фокусом на број редовних возова. По потреби истраживања могу да се
спроведу и више дана или у више периода у току истог дана али тако да један
посматрани период не буде мањи од 2 сата.
Остварени узорак треба да износи минимално 50 корисника друмских саобраћајница и
3 шинска возила у периоду истраживања за путне прелазе са активном сигнализацијом.
На путним прелазима са пасивном сигнализацијом, будући да се ради о прелазима који
су мање оптерећени, може да се оствари мањи узорак од 50 друмских возила али не
мање од 20 возила. Како понашање корисника на овом прелазу није директно зависно
од наиласка шинског возила, будући да без обзира на присуство воза остали корисници
морају да стану пре путно-пружног прелаза, није неопходно испунити услов везан за
број шинских возила.

7.3 МЕТОДОЛОГИЈА УТВРЂИВАЊА ЗНАЊА УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ О НАЧИНУ ФУНКЦИОНИСАЊА УРЕЂАЈА ПУТНОПРУЖНОГ ПРЕЛАЗА
Познавање рада начина функционисања уређаја путно-пружних прелаза је један од
кључних фактора који утичу на понашање корисника у друмском саобраћају на путнопружним прелазима. Недовољно познавање система може довести до стварања
погрешних очекивања код корисника који затим раде непрописне радње уверени да на
тај начин не угрожавају своју и безбедност других учесника у саобраћају. Најбољи
пример таквог понашање јесте следећи хипотетички пример.
Пример не познавања начина функционисања уређаја за осигурање путно пружног
прелаза: Корисник друмског возила наилази на путно-пружни прелаз осигуран
активном сигнализацијом. Уређај је у тренутку наиласка активан и полубраници су
спуштени. Корисник зауставља возило и чека наилазак воза. Након одређеног времена
(5 минута) воз се не појављује што наводи корисника друмског возила да закључи да је
уређај за осигурање у квару и започиње радњу мимоилажења полубраника и преласка
преко путног прелаза.
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У овом примеру корисник друмског возила услед не познавања начина рада уређаја за
осигурање доноси погрешан закључак и започиње ризичну радњу.
Како би се утврдио ниво знања корисника о овом и другим битним параметрима рада
уређаја путно-пружних прелаза формирана је анкета где се од корисника друмских
саобраћајница тражи одговор на групу питања формираних тако да се недвосмислено
утврди да ли они имају права знања потребна за безбедан прелазак преко путнопружних прелаза. Сва питања имају понуђене одговоре а корисник према својим
знањима бира онај прави.
7.3.1 Начин прикупљања података
Прикупљање података о знањима учесника у друмском саобраћају врши се путем
анкете. Анкетни образац састоји се од укупно 21 питања а предвиђено време потрено
за попуњавање једног упитника износи мање од 3 минута. Први део анкете односи се
на податке о кориснику друмских саобраћајница (пол, старост, возачки стаж, тип возила
исл.). Ови подаци су неопходни како би се утврдила веза између типа корисника и нивоа
њиховог знања. Након уводних питања утврђује се учесталост коришћења путнопружних прелаза и познавању система рада уређаја на њима. Постављају се питања у
вези са временом спуштања браника и полубраника, временом наиласка воза након
пуштања браника и полубраника, дужини рада светлосних сигнала исл. Последње
питање односи се на очекивање квара у систему за осигурање. Ово питање открива у
којим ситуацијама би корисник врло вероватно започео радњу преласка путно-пружног
прелаза иако је уређај активан, јер је сигуран да је дошло до квара у уређају и да том
радњом неће себи угрозити безбедност.
Анкетни образац за утврђивање нивоа знања возача о начину рада уређаја на путнопружним прелазима дат је у прилогу овог документа. Анкета се односи само на прелазе
са активном сигнализацијом будући да се систем пасивне сигнализације састоји од
саобраћајног знака стоп и Андрејиног крста који су опште познати возачима а
поштовање истог зависи од ставова корисника (обрађено у оквиру наредног поглавља).
Постоји више начина за спровођење анкете корисника који су примењиви за овај тип
истраживања, и то:


Директним анкетирањем корисника на путно-пружним прелазима



Директним анкетирањем корисника у институцијама



Анкетирање корисника путем online упитника или телефонском анкетом

Директним анкетирањем корисника на путно-пружним прелазима
Применом ове методе анкетирање корисника се врши у зони путно-пружног прелаза на
местима где се корисници заустављају услед затварања прелаза или услед наредбе
овлашћеног лица. Право за заустављањем корисника друмских саобраћајница има
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искључиво припадник службе саобраћајне полиције МУП-а Србије који за то треба да
добије наредбу од својих надређених. Учешће МУП-а Србије у овом типу истраживање
може да се тражи писањем молбе са јасним навођењем сврхе истраживања и ресурса
које је потребно ангажовати. Овакав тип истраживања може да обезбеди остваривање
великог узорка али захтева додатно ангажовање МУП-а те га треба применити само у
изузетним случајевима.
Анкетирањем већ заустављених корисника на путно-пружном прелазу или на
одмаралишту у близини истог остварује се мањи узорак али се добијају информација о
нивоу знања корисника конкретног путно-пружног прелаза и прелаза који се налазе у
близини.
Алати потребни за прикупљање овог типа података: одговарајући анкетни обрасци,
средства за писање, уређај за приказ тачног времена (сат или мобилни телефон),
овлашћење за вршење истраживање, опционо ангажовање припадника МУП-а Србије и
други неопходни алати.
Директним анкетирањем корисника у институцијама
Зависно од циља истраживања, она се могу спроводити и у оквиру јавних институција,
приватних фирми или удружења како би се утврдио ниво знања појединих група
корисника друмских саобраћајница. Тако се истраживање може спровести у оквиру ауто
школа где би се утврдио ниво знања младих возача који тек ступају на мрежу
саобраћајница. Може се извршити истраживање у оквиру предузећа задуженог за јавни
градски превоз путника, такси удружења, јавног комуналног предузећа исл. где би се
утврдило знање професионалних возача. Истраживања у оквиру институција би се
спроводила слањем анкетних образаца надлежним службама унутар институција које
би дистрибуирале обрасце након чега би попуњене обрасце прикупили и доставили
одговорном лицу које води истраживање. У овом типу истраживања фокус се баца на
одређену групу корисника и може се очекивати добијање великог узорка.
Алати потребни за прикупљање овог типа података: одговарајући анкетни обрасци,
средства за писање, молба за учествовање у истраживању усмерена ка институцији где
се истраживање спроводи.
Анкетирање корисника путем онлине упитника или телефонском анкетом
Утврђивање знања корисника могуће је вршити кроз спровођења анкета путем упитника
који се налазе онлине или путем телефонских анкета. Како је данас интернет опште
доступан свим категоријама корисника друмских саобраћајница спровођење анкета
онлине је један од најефикаснијих начина анкетирања. Online анкета корисницима даје
осећај потпуне анонимности те су може очекивати и највећи ниво искрености приликом
давања одговора. Како је интернет глобално присутан тешко је фокусирати анкету на
одређено подручје (општину, град или регион) али постоје мере које могу усмерити
анкету ка жељеној групи корисника. Тако на пример постављањем анкете на интернет
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презентације општине, локалних јавних предузећа, локалних медија и промовисање
истих путем циљаних кампања на друштвеним мрежама може се утицати да анкета буде
највише уочљива управо оној групи корисника која је циљ истраживања.
Најједноставнији начин формирања онлине анкете јесте путе google упитника1 који су
једноставни и интуитивни за кориснике а истовремено функционални у погледу
аутоматског уношења свих одговора корисника у јединствену базу податка.
Напоменуто је да је осим онлине анкете могуће спроводити и анкету путем телефонских
позива. Овај начин прикупљања података је у локалним условима широко
распрострањен и постоје агенције за испитивање тржишта која спроводе овај тип анкета
при чему је могуће дефинисати и циљне групе корисника.
Алати потребни за прикупљање овог типа података: одговарајући анкетни обрасци у
електронској форми, рачунар са одговарајућим софтвером и интернет конекција,
подршка локалних медија и институција, ангажовање агенције за испитивање тржишта
(у случају спровођења истраживања телефонским позивом).
7.3.2 Обрада података
Сви прикупљени подаци који су првобитно унети у одговарајуће обрасце се преносе у
електронски облик у за то припремљену табеле у софтверском пакету MS Excel или други
компатибилни софтвер. Подаци за сваки прелаз уносе се индивидуално на идентичан
начин који омогућава касније укрштање података и њихову детаљну анализу.
Алати потребни за обраду података: рачунар и одговарајући лиценцирани софтвер
(Microsoft Office, Libre Oficce, Google Docs исл.)
7.3.3 Узорак и време истраживања
Временски период истраживања ограничен је расположивим периодом за
истраживање и оствареним узроком. Са дужим трајањем анкете могуће је очекивати
већи узорак.
У случају директног анкетирања корисника путно-пружних прелаза препоручује се
једнодневно истраживање у трајању од 4 сата или 50 анкетираних корисника. Број
анкетираних корисника након спроведеног истраживања не сме да буде мањи од 20.
У случају директног анкетирања корисника у институцијама, период истраживања треба
договорити са представницима институције али он не би требао да буде дужи од 7 дана.
Остварени узорак треба да износи минимум 10% од броја запослених у институцији који
раде на пословима који су циљ истраживања (нпр. 10% од возача аутобуса, не
рачунајући административно особље).

1

https://docs.google.com/forms/u/0/
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У случају анкете online или путем телефонског позива анкета не треба да траје дуже од
две недеље а минимални остварени узорак треба да буде 200 корисника изузев у
случајевима циљане групе корисника где узорак може бити и мањи.

7.4 МЕТОДОЛОГИЈА УТВРЂИВАЊА СТАВОВА КОРИСНИКА У ВЕЗИ СА
ПУТНО-ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМ И РАЗЛОЗИМА НЕБЕЗБЕДНОГ
ПОНАШАЊА
Знање корисника директно утиче на њихове ставове али поред знања постоји много
других фактора који формирају ставове једног појединца у вези са било којом темом
тако и са понашањем на путно-пружним прелазима. Ставови корисника зависе од
претходних искустава у сличним ситуацијама, учесталости понављање једне ситуације,
нивоа образовања, старости и других фактора, због чега је неопходно спровести
истраживање и утврдити ставове који су разлог за стварање небезбедних ситуација. На
основу сагледавања најчешћих типова незгода на путно-пружним прелазима, страној и
домаћој литератури као и искуствима на сличним истраживањима формирана је анкета
која испитује ставове корисника о појединачним али и генерално о путно-пружним
прелазима које користе или су имали прилику да користе.
Будући да је карактеристично понашање корисника различито на путно-пружним
прелазима са активном и оним са пасивном сигнализацијом, формиране су засебне
анкете за сваки тип осигурања.
7.4.1 Начин прикупљања података
Утврђивање ставова корисника у вези са путно-пружним прелазима врши се
анкетирањем тако што корисници попуњавају унапред припремљен анкетни образац.
Зависно од типа осигурања на путно-пружном прелазу користи се јадна од две форме
обрасца. Оба обрасца састоје се од уводног дела где се прикупљају основне
карактеристике испитаника (пол, старост, возачки стаж исл.) након чега се утврђују
његови ставови. Нека од питања која се односе на ставове корисника су:

Да ли заустављате своје возило испред пружног прелаза ако знате да на тој прузи
возови веома ретко саобраћају?

Да ли се десило некада да сте из неког разлога прешли преко путног прелаза са
спуштеним полубраницима?

Који је разлог због кога сте прешли преко путног прелаза са спуштеним
полубраницима?

Да ли се Вама или некоме кога Ви познајете десило да наилазак на путни прелаз
није благовремено уочен
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Којом брзином прелазите преко путног прелаза?, исл.

Комплетни анкетни обрасци са свим питањима саставни су део овог документа и налазе
се у прилогу.
Постоји више начина за спровођење анкете корисника који су примењиви за овај тип
истраживања, и то:


Директним анкетирањем корисника на путно-пружним прелазима



Анкетирање корисника путем online упитника или телефонском анкетом

Директним анкетирањем корисника на путно-пружним прелазима
Применом ове методе анкетирање корисника се врши у зони путно-пружног прелаза на
местима где се корисници заустављају услед затварања прелаза или услед наредбе
овлашћеног лица. У случају директног анкетирања корисника, анкетни образац се
допуњује са основним подацима о локацији путног прелаза како би се утврдиле
потенцијалне законитости између ставова корисника и карактеристика конкретног
прелаза.
У случају заустављања корисника ради анкетирања неопходно је обезбедити
овлашћено лице које сме да врши ту радњу. Право за заустављањем корисника
друмских саобраћајница има искључиво припадник службе саобраћајне полиције МУПа Србије који за то треба да добије наредбу од својих надређених. Учешће МУП-а Србије
у овом типу истраживање може да се тражи писањем молбе са јасним навођењем сврхе
истраживања и ресурса које је потребно ангажовати. Овакав тип истраживања може да
обезбеди остваривање великог узорка али захтева додатно ангажовање МУП-а те га
треба применити само у изузетним случајевима.
Анкетирањем већ заустављених корисника на путно-пружном прелазу или на
одмаралишту у близини истог остварује се мањи узорак, али није потребно ангажовање
МУП-а.
Будући да је за овај тип истраживања најбитније утврдити ставове оних корисника који
стварају небезбедне ситуације директно истраживање не може да да довољно
квалитетан узорак из следећих разлога:

Мало је вероватно да корисници који праве прекршај дају искрене одговоре у
директној анкети,

Корисници који праве прекршај се не заустављају те је вероватноћа анкетирања
истих минимална,

У случају присуства полиције њихово понашање неће одговарати реалној
ситуацији и неће бити спремни да признају да праве прекршај.
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Из свега наведеног директно истраживање треба применити само у изузетним
случајевима када је потрено утврдити понашање корисника на једном изолованом
путно-пружном прелазу.
Алати потребни за прикупљање овог типа података: одговарајући анкетни обрасци,
средства за писање, уређај за приказ тачног времена (сат или мобилни телефон),
овлашћење за вршење истраживање, опционо ангажовање припадника МУП-а Србије и
други неопходни алати.
Анкетирање корисника путем online упитника или телефонском анкетом
Утврђивање ставова корисника могуће је вршити кроз спровођења анкета путем
упитника који се налазе online или путем телефонских анкета. Како је данас интернет
опште доступан свим категоријама корисника друмских саобраћајница спровођење
анкета online је један од најефикаснијих начина анкетирања. Оnline анкета корисницима
даје осећај потпуне анонимности те се може очекивати и највећи ниво искрености
приликом давања одговора. Како је интернет глобално присутан тешко је фокусирати
анкету на одређено подручје (општину, град или регион) али постоје мере које могу
усмерити анкету ка жељеној групи корисника. Тако на пример постављањем анкете на
интернет презентације општине, локалних јавних предузећа, локалних медија и
промовисање истих путем циљаних кампања на друштвеним мрежама може се утицати
да анкета буде највише уочљива управо оној групи корисника која је циљ истраживања.
Најједноставнији начин формирања online анкете јесте путем Google упитника2 који су
једноставни и интуитивни за кориснике а истовремено функционални у погледу
аутоматског уношења свих договора корисника у јединствену базу податка.
Напоменуто је да је осим online анкете могуће спроводити и анкету путем телефонских
позива. Овај начин прикупљања података је у локалним условима широко
распрострањен и постоје агенције за испитивање тржишта која спроводе овај тип анкета
при чему је могуће дефинисати и циљне групе корисника.
Алати потребни за прикупљање овог типа података: одговарајући анкетни обрасци у
електронској форми, рачунар са одговарајућим софтвером и интернет конекција,
подршка локалних медија и институција, ангажовање агенције за испитивање тржишта
(у случају спровођења истраживања телефонским позивом).
7.4.2 Обрада података
Сви прикупљени подаци који су првобитно унети у одговарајуће обрасце се преносе у
електронски облик у за то припремљену табеле у софтверском пакету MS Excel или други
компатибилни софтвер. Подаци за сваки прелаз уносе се индивидуално на идентичан
начин који омогућава касније укрштање података и њихову детаљну анализу.

2

https://docs.google.com/forms/u/0/
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Алати потребни за обраду података: рачунар и одговарајући лиценцирани софтвер
(Microsoft Office, Libre Oficce, Google Docs исл.)
7.4.3 Узорак и време истраживања
Временски период истраживања ограничен је расположивим периодом за
истраживање и оствареним узроком. Са дужим трајањем анкете могуће је очекивати
већи узорак.
У случају директног анкетирања корисника путно-пружних прелаза препоручује се
једнодневно истраживање у трајању од 4 сата или 50 анкетираних корисника. Број
анкетираних корисника након спроведеног истраживања може бити и мањи од
наведеног, али не сме да буде мањи од 10.
У случају анкете online или путем телефонског позива анкета не треба да траје дуже од
две недеље а минимални остварени узорак треба да буде 200 корисника изузев у
случајевима циљане групе корисника где узорак може бити и мањи.

7.5 ОГРАНИЧЕЊА
Приликом организације истраживања потребно је водити рачуна о појединим
ограничењима која се могу појавити на неким од одабраних локација и предузети мере
за отклањање истих. У наставку су приказана ограничења и могуће превазилажење
насталих проблема. Поред наведених постоје и друга ограничења која су мање честа и
карактеристична су само за поједине локације, због чега у оквиру методологије нису
додатно разрађена.
Табела 7.1 Могућа ограничења у процесу планирања и у току спровођења
истраживања
Ограничење
Потенцијално решење
„Неприродно“ понашање
- Промена локације лица тако да буде мање
корисника
услед
уочљива од стране возача
присуства лица која врше
- Спровођење истраживање из необележеног
истраживање
возила паркираног у зони путног прелаза
Обустављање
- Обавештавање полиције и инфраструктуру
истраживања од стране
железнице Србије о планираном истраживању и
полиције или железничког
локацијама на којима се планира истраживање.
особља
Лицима која врше истраживање доделити
потврде или копије дописа где су наведени сврха
истраживања, наручилац и контакт особа у
случају додатних питања
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Ограничење
Потенцијално решење
Неочекиване промене у
- Уколико се понашање друмских корисника не
метеоролошким
промени у значајној мери могуће је наставити
приликама
истраживање
- Уколико дође до промена у понашању корисника
привремено
паузирати
или
одложити
истраживање.
Квар у раду сигнално
- Уписати напомену са временом и трајањем квара
сигурносних уређаја
у току истраживања и додати специфична
понашања корисника на образац уколико се она
не поклапају са унапред дефинисаним
- Одлагање истраживања на предметној локацији
Инцидент у току или пре
- Паузирати истраживање док се не отклоне све
истраживања
сметње
- Одлагање истраживања на предметној локацији
Наилазак мање од 3 воза у
- Понављање истраживања на предметној
периоду снимања (важи за
локацији
прелазе
са
активном
- Продужавање времена снимања
сигнализацијом)
- Одабир друге локације за истраживање
Наилазак мање од 20
- Одабир другог периода истраживања
друмских возила у току
- Одабир друге локације за истраживање
истраживања
- Продужавање времена снимања
Непостојање локације са
- Ангажовање додатног лица за истраживање
које је могуће сагледати
- Једно лице наизменично ради смерове кретања
оба смера кретања возила
возила
- Промена локације истраживања
Ризик од крађе опреме за
- Дежурство једне особе на прелазу у току снимања
снимање путно-пружног
која ће да чува опрему или је периодично
прелаза
обилази
- Набавка опреме која има сигурносне система који
отежавају крађу и или оштећење опреме
Искреност у давањима
- Уколико се примети да одговори корисника нису
одговора у анкети
искрену овлашћено лице има право да
преформулише питање тако да се оно не односи
директно на испитаника него генерално на
кориснике „Шта мислите зашто други возачи
заобилазе полубранике?“.
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Ограничење
Потенцијално решење
Субјективни фактор у
- Приликом обраде података анализирати
давању одговора – нпр.
одговоре и приликом дефинисања мера за
процена сопствене брзине
унапређење безбедности узети у обзир чињеницу
кретања преко прелаза
да се субјективни осећај возача разликује од
мања од објективне
објективних чињеница забележених на локацији
истраживања (време трајања затварања прелаза,
брзина кретања, редовност наиласка воза исл.)
Одбијање корисника или
- Уз помоћ свих заинтересованих страна
групе
корисника
да
образложити потенцијалним учесницима сврху
учествују у истраживању
истраживања, важност прикупљених података и
све користи које произилазе из спровођења
истраживања.
Мали одзив корисника за
- Продужити период спровођења анкете
попуњавање online анкете
- Преко медија и друштвених мрежа промовисати
анкету
- Промовисање
анкета
преко
интернет
презентација свих удружења, агенција и
институција које се баве безбедношћу саобраћаја

7.6 ОДАБРАНА МЕТОДОЛИГАЈА ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ОВЕ
СТУДИЈЕ
Након сагледавање захтева предметне студије, могућих метода прикупљања подата и
свих идентификованих ограничења, у сарадњи са наручиоцем одабране су следеће
методе прикупљања података за потребе предметне студије:
Прикупљања података о начину понашања учесника у друмском саобраћају на
прелазу пута преко пруге вршиће се непосредним путем, посматрањем на одабраним
путним прелазима уз поштовање дефинисаних узорака и временских оквира.
Истраживања се спроводе коришћењем образаца дефинисаних посебно за путнопружене прелазе са активном и посебно за прелазе са пасивном сигнализацијом.
Утврђивања знања учесника у друмском саобраћају о начину функционисања уређаја
путно-пружног прелаза вршило се циљаним анкетирањем возача саобраћајнотранспортних и шпедитерских предузећа и путем „online” анкете, за потребе СТУДИЈE
ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ЉУДСКОГ ФАКТОРА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
НА ПРЕЛАЗИМА ПУТА ПРЕКО ПРУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА СА ПРЕДЛОГОМ
МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊА НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ која се ради за потребе Града Београда.
Анкета је извршена по, за ту прилику, дефинисаној и овде приказаној методологији, и
резултати те анкете биће приказани, образложени и примењени у оквиру ове студије уз
јасно навођење извора података. Остварени узорак постигнут у наведеним
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истраживањима одговара дефинисаним узорцима за потребе ове студије. Истраживање
се спроводи само за знања о раду уређаја на прелазима са активном сигнализацијом.
Утврђивања ставова корисника у вези са путно-пружним прелазима и разлозима
небезбедног понашања вршено је анкетирањем корисника на самим прелазима и
путем „online” анкете, за потребе студије СТУДИЈE ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА ЉУДСКОГ
ФАКТОРА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПРЕЛАЗИМА ПУТА ПРЕКО ПРУГЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊА НИВОА
БЕЗБЕДНОСТИ која се ради за потребе Града Београда по, за ту студију, дефинисаној и
овде приказаној методологији, а резултати те анкете биће приказани, образложени и
коришћени у оквиру ове студије уз јасно навођење извора података. Остварени узорак
постигнут у истраживањима одговара дефинисаним узорцима за потребе ове студије.
Истраживања су спроведена коришћењем анкетних образаца дефинисаних посебно за
путно-пружене прелазе са активном и посебно за прелазе са пасивном сигнализацијом
и за потребе ове студије користиће се резултати добијени онлине анкетом.
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8 ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА ПРИ ПРЕЛАСКУ
ПРЕКО ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА
Циљ елабората: Истраживање понашања возача друмских возила при преласку преко
пружних прелаза на основу снимања саобраћаја у циљу анализе понашања возача;

8.1 Селекција прелаза за снимање понашања возача при преласку преко
пружних прелаза
Снимање понашања возача друмских возила извршено је на одабраним прелазима
(прелази су приказани у Табели 8.1).
Табела 8.1 Путни прелази на којима је извршено снимање понашања возача друмских
возила
RB

Naziv putnog
prelaza

Rang pruge

Rang puta

GPS koordinate
N

E

Osiguranje

1

Grdica

Magistralna

ulica, Ib

43°43'46.84"

20°40'52.20"

Aktivan

2

Grdica 2

Regionalna

ulica

43°44'26.43"

20°40'21.01"

Pasivan

3

Guberevac

Magistralna

Ib

43°50'58.39"

20°46'17.77"

Aktivan

4

Busije 1

Regionalna

ulica

44°36'31.79"

21°10'54.28"

Aktivan

5

Busije 2

Regionalna

ulica

44°36'15.59"

21°10'3.35"

Aktivan

6

Sukovo

Magistralna

lla

43° 3'51.28"

22°40'34.79

Pasivan

7

Dimitrovgrad

Magistralna

Ulica, llb

43° 0'35.81"

22°45'31.65"

Aktivan

8

Provalija

Magistralna

Ulica

43° 9'59.95"

22°35'24.06"

Aktivan

9

Đeram

Magistralna

Ulica

43° 9'44.42"

22°35'54.90"

Pasivan

10

Radin Do

Magistralna

Ulica, lla

43°11'2.46"

22°34'23.59"

Aktivan

11

Nikola Tesla

Magistralna

Ulica, lla

43°18'6.83"

21°58'58.99"

Aktivan

12

Niška Banja

Magistralna

Ulica

43°18'5.56"

22° 1'4.41"

Pasivan

13

Lajkovac

Magistralna

Ulica

44°21'53.55"

20° 9'1.02"

Aktivan

14

Popučke

Magistralna

Ulica

44°17'38.42"

19°58'58.03"

Aktivan

15

Klenak

Regionalna

Ulica

44°47'59.45"

19°43'40.55"

Pasivan

16

Baluga

Regionalna

lokalni

43°51'54.38"

20°24'3.36"

Pasivan

17

Franje Kluza

Regionalna

Ulica

44°38'12.79"

20°57'28.52"

Pasivan

18

Dublje

Regionalna

Ulica, lokalni

44°45'7.38"

19°31'13.83"

Pasivan

19

Oraovica

Magistralna

lokalni

42°52'56.43"

22° 4'44.77"

Pasivan

20

Brestovac

Magistralna

Ulica, lla

43° 8'55.35"

21°52'28.80"

Aktivan

21

Lepenica

Magistralna

loklani

42°39'32.79"

22° 2'51.63"

Aktivan

22

Kobišnica

Regionalna

lb

44°11'16.44"

22°35'42.02"

Aktivan

23

Kačarevo

Magistralna

loklalna

44°55'21.58"

20°42'37.96"

Pasivan

24

Stepanovićevo

Magistralna

lla

45°25'22.12"

19°41'46.06"

Aktivan

25

Vrbas

Magistralna

lb

45°34'47.05"

19°37'25.84"

Aktivan

26

Rodondo

Magistralna

lokalni

44°23'5.08"

20°46'29.12"

Aktivan

27

Golubinci

Magistralna

lolkalni

45° 0'51.08"

20° 2'49.71"

Aktivan

28

Negotin

Regionalna

lb

44°13'29.29"

22°32'48.23"

Aktivan

29

Voganj

Magistralna

lb

44°59'18.38"

19°42'39.09"

Aktivan

30

Kuzmin

Magistralna

lb

45° 2'29.84"

19°24'20.27"

Aktivan
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Снимање је извршено на осигураним прелазима, и то на укупно 30 прелаза (Слика 8-1).
Од укупног броја прелаза снимано је на 20 прелаза са активним осигурањем (Слика 82), и на 10 прелаза са пасивним осигурањем (Слика 8-3).

Слика 8-1 Локације путно-пружних прелаза на којима је извршено снимање

Слика 8-2 Локације путно-пружних прелаза са активним осигурањем на којима је
извршено снимање
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Слика 8-3 Локације путно-пружних прелаза са пасивним осигурањем на којима је
извршено снимање

8.2 Карактеристике одабраних прелаза на којима је извршено снимање
понашања возача друмских возила
Снимања су извршена у различитим временским условима, у току новембра и децембра
2018. године. Периоди снимања у току дана су различити и бирани су тако да је снимање
вршено у току дана у нормалним временским условима када је очекиван
репрезентативан број друмских и железничких возила. Снимање је вршено у току дана
и у трајању од 4 сата, са почетком снимања који је најраније почињао у 7h, а најкасније
у 14h. На Слици 8-4 приказане су фреквенције почетака снимања. Најчешће су снимања
вршена са почетком у 8h или 9h, и у поподневном периоду од 13h.

Број снимања у одређеном
периоду

7
6
5
4
3
2
1
0
7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

Слика 8-4 Време почетка снимања на прелазима
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Прелази на којима је вршено снимање налазе се на различитим врстама путева, па је и
снимање обављено на прелазима који су уличне саобраћајнице (у 25% случајева), на
државним путевима (37%) и на локалним путевима (38%). Процентуална расподела
прелаза на којима је вршено снимање по категоријама пута приказано је на Слици 8-5.

Улична
саобраћајни
ца
25%

Државни
пут II реда
37%

Локални пут
38%

Слика 8-5 Проценат учешћа прелаза на појединим категоријама пута

Категорија пруге на којој се налазе прелази су подељене на две групе. Од укупног броја
на којем су вршена снимања, око 78% прелаза налази се на магистралним пругама, а
22% на осталим пругама (Слика 8-6). У остале пруге спадају регионалне и индустријске
пруге.

Остале
пруге
22%

Магистрална пруга
78%

Слика 8-6 Проценат учешћа прелаза на појединим категоријама пруга
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У око 79% прелази се налазе на отвореној прузи, док се око 21% прелаза налази у зони
неке железничке станице (Слика 8-7).

Подручје
станице
21%

Отворена
пруга
79%

Слика 8-7 Проценат броја прелаза на основу положаја на прузи
Прелази се углавном лоцирани на једноколосечним пругама (86%), док се на
двоколосечним пругама налази око 14% прелаза. Број колосека на прелазима на којима
су вршена снимања је најчешће један (око 86%), a два колосека на прелазу су у 14%
случајева (Слика 8-8).

Два
колосека
14%

Један
колосек
86%

Слика 8-8 Учешће прелаза на основу броја колосека на прелазима на којима је вршено
снимање
У већем броју случајева, прелази на којима је вршено снимање налазе се на пругама на
којима се користи електрична вуча возова, док се на 46% прелаза користи дизел вуча
(Слика 8-9).
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Нелектрифицирана
46%
Електрифицирана
54%

Слика 8-9 Подаци о врсти вуче која се користи на прелазима на којима је вршено
снимање
Снимања су вршена на прелазима који су обезбеђени различитим врстама осигурања.
Најчешћи тип осигурања на сниманим прелазима био активно осигурање са светлоснозвучном сигнализацијом и са полубраницима, и то у 60% случајева. Остале врсте
осигурања су: заштита са светлосно звучним сигналима (у 8% случајева) и пасивна
сигнализација (у 32% случајева) (Слика 8-10).

Пасивна
сигнализација
32%

Светлосно-звучна
са полубраницима
60%

Светлосни
звучна
8%

Слика 8-10 Врсте осигурања на прелазима на којима је вршено снимање
Угао укрштања пута и пруге утиче на зону прегледности. На 57% прелаза постоји
одговарајућа зона прегледности за дате услове (Слика 8-11).
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Угао укрштања пута и пруге је најчешће 90 степени, али су на одабраним прелазима
заступљени и други углови укрштања.

Не постоји
43%
Постоји
57%

Слика 8-11 Да ли постоји зона прегледности на прелазима на којима је вршено
снимање

На посматраним прелазима постоје различите врсте коловоза, што најчешће зависи од
категорије пута и пруге на којима се налази прелаз. Најчешће се прелазима налази
асфалтни коловоз (64% случајева), затим дрвени прагови (18%), а заступљени су и коцка
(4%), гумени елементи (11%) и бетонске плоче (3%) (Слика 8-12).

Коцка
4%
Дрвени
прагови
18%
Гумени
елементи
11%

Асфалт
64%

Бетонске
плоче
3%
Слика 8-12 Врста коловоза на прелазима на којима је вршено снимање
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Стање коловоза на прелазима зависи и од одржавања, типа коловоза и фреквенције
саобраћаја на прелазу. На посматраним прелазима утврђено је углавном добро стање
коловоза (на 48% прелаза), 30% прелаза је категорисано као средње стање, а 22% као
лоше стање (Слика 8-13).

Средње
30%
Добро
48%

Лоше
22%

Слика 8-13 Стање коловоза на прелазима на којима је вршено снимање
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8.3 Резултати снимања понашања возача на прелазима са активним
осигурањем
Снимање понашање возача на прелазима обављено је на 20 прелаза са активном
сигнализацијом.
Снимање саобраћаја, тј. понашања возача друмских возила на прелазима са активном
сигнализацијом, трајало је по четири сата у различитим временским периодима у току
дана. Укупно је снимљен прелазак 16419 друмских возила, од тога су 86% путнички
аутомобили, 1% су аутобуси, 6% су доставна возила, 4% чине теретна возила 2%, и
преосталих 1% су трактори и пољопривредна возила (Табела 8.2).

Табела 8.2 Укупан број снимљених возила на прелазима са активном сигнализацијом
Путничка Аутобуси Доставна Теретна Аутовозови Трактори
14147
176
885
708
377
126

Слика 8-14 Снимљени интензитети саобраћаја друмских возила на одабраним
прелазима са активним осигурањем
На Слици 8-14 приказане су локације свих прелаза са активним осигурањем са бројем
друмских возила који су снимљени. Тамнија црвена боја означава већи број возила на
прелазу.
Највећи број возила појавио се на прелазима Бусије 1 (око 22% од укупног броја возила),
Врбас (око 17%), Никола Тесла (10%), итд. (Слика 8-15 и 8-16).
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Бусије 1

4000
3647

Врбас

2733

Никола Тесла

1587

Провалија

1297

Родондо

1075

Губеревац

979

Вогањ

856

Степановићево

775

Брестовац

760

Лајковац

602

Димитровград

522

Неготин

458

Радин До

225

Голубинци

220

Лепеница

188

Кобишница

175

Кузмин

147

Бусије 2

103

Папучке

70

Слика 8-15 Број возила која су снимљена на одабраним прелазима са активном
осигурањем

Анализа снимљених података извршена је по категоријама друмских возила и по
прелазима. Бројање друмских возила извршено је тако што су она подељена на следеће
категорије возила: путничка, аутобуси, доставна, теретна, аутовозови и трактори. Свако
возило које је користило прелаз сврстано је у један од сценарија које дефинишу како
возач понаша на прелазу. Возач може да наиђе на путни прелаз у тренутку када је
активиран уређај (прелаз је заузет проласком воза) или када уређај није активиран
(путни прелаз није активиран). Возач друмског возила може да пређе путни прелаз са
активним осигурањем када је на њему активиран уређај на један од следећих начина,
тј. сценарија:
I. Зауставља се испред прелаза
II. Прелази преко прелаза пре почетка спуштања полубраника (активна само
светлосна сигнализација) пошто се претходно зауставио,
III. Прелази преко прелаза пре почетка спуштања полубраника (активна само
светлосна сигнализација) смањујући брзину,
IV. Прелази преко прелаза пре почетка спуштања полубраника
светлосна сигнализација) не смањујући брзину,

(активна само
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V. Прелази преко прелаза током спуштања полубраника смањујући брзину,
VI. Обилази полубранике после дужег чекања (3,4,5 минута),
VII. Обилази полубранике пошто се претходно зауставио,
VIII. Обилазе полубранике без претходног заустављања.
У случају када возач друмског возила наиђе на прелаз на којем није активиран уређај за
обезбеђење, он прелаз користи на један од следећих сценарија:
IX. возила која се заустављају испред прелаза
X. возила која прелазе преко прелаза смањујући брзину
XI. возила која прелазе преко прелаза не смањујући брзину
У Табели 8.3 приказан је број возила који је прелаз користио на један од поменутих
сценарија. Проценат возила који наилазе на активиран уређај на прелазу је 7,55%
(укупно 1254 возила), а проценат возила који наилазе на слободан прелаз је 92,45%
(укупно 15165 возила)(Табела 8.3).
Табела 8.3 Број возила по сценаријима на прелазима са активном сигнализацијом

Теретна

Аутовозови

Трактори

Укупно

4963
6890
1226
13079

61
96
16
173

185
473
156
814

153
391
82
626

120
182
48
350

33
73
17
123

5515
8105
1545
15165

Укупно (%)
94,8%
0,5%
3,0%
0,7%
0,3%
0,4%
0,2%
0,1%
100,0%

Укупно (%)

Доставна

1174
6
37
9
16
5
5
2
1254

Аутобуси

Сценарио IX
Сценарио X
Сценарио XI
Укупно

3
0
0
0
0
0
0
0
3

Путничка

Сценарио I
1002
2
66
75
26
Сценарио II
5
0
1
0
0
Сценарио III
28
1
2
5
1
Сценарио IV
6
0
2
1
0
Сценарио V
16
0
0
0
0
Сценарио VI
4
0
0
1
0
Сценарио VII
5
0
0
0
0
Сценарио VIII
2
0
0
0
0
Укупно
1068
3
71
82
27
Број возила који наилазе на прелаз који није активиран

Укупно

Трактори

Аутовозови

Теретна

Доставна

Аутобуси

Путничка

Број возила који наилазе на активиран уређај на прелазу

36,4%
53,4%
10,2%
100,0%

135

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима

Укупно

Укупан број возила на прелазу
14147 176
885
708
377

126

16419

Трактори

Аутовозови

Теретна

Доставна

Аутобуси

Путничка

У просеку око 92,45% возила, који су користили прелаз у току периода снимања,
наилазили су на прелаз на којем није био активиран уређај за осигурање путног прелаза.
Преосталих 7,55% наилазили су на прелаз на којем је због наиласка воза био укључен
уређај.

Проценат возила који
наилазе на активиран
уређај на прелазу

7,5%

1,7%

8,0%

11,6%

7,2%

2,4%

Проценат возила који
наилазе на прелаз где
уређај није активиран

92,5%

98,3%

92,0%

88,4%

92,8%

97,6%

На основу обрађених података добијено је, да на посматраним прелазима у току
снимања понашања возача, када су наилазили на прелаз на којем ја активиран уређај,
просечно (Слика 8-16):


Око 94,8% возила се заустављају испред прелаза и чекају да се прелаз ослободи
(Сценарио I);



око 0,5% возила прелазе преко прелаза пре почетка спуштања полубраника
(активна само светлосна сигнализација) пошто су се претходно зауставила
(Сценарио II);



око 3,0% возила прелазе преко прелаза пре почетка спуштања полубраника
(активна само светлосна сигнализација) смањујући брзину (Сценарио III);



око 0,7% возила прелазе преко прелаза пре почетка спуштања полубраника
(активна само светлосна сигнализација) не смањујући брзину (Сценарио IV);



око 0,3% возила прелазе преко прелаза током спуштања полубраника
смањујући брзину (Сценарио V),



око 0,4% возила обилазе полубранике после дужег чекања (3,4,5 минута) (
Сценарио VI),
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око 0,2% возила обилазе полубранике пошто су се претходно зауставила
(Сценарио VII), и



око 0,1% возила обилазе полубранике без претходног заустављања (Сценарио
VIII).
100,0%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

Путничка

Аутобуси

Доставна

Теретна

0,2%
0,5%
0,4%
1,5%
0,6%
2,6%
0,5%
93,8%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
33,3%
0,0%
66,7%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,8%
2,8%
1,4%
93,0%

0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
1,2%
6,1%
0,0%
91,5%

Аутовозов
и
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
0,0%
96,3%

Трактори
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Слика 8-16 Проценат друмских возила који користе један од сценарија када наиђе на
прелаз са активираним уређајем
На основу обрађених података о возилима који наилазе на прелаз на коме уређај за
обезбеђење није активиран, добијено је да просечно (Слика 8-17):


око 36,4% возила се заустављају испред прелаза због осматрања (Сценарио IX),



око 53,4% возила прелазе преко прелаза смањујући брзину (Сценарио X),



око 10,2% возила прелазе преко прелаза не смањујући брзину (Сценарио XI).

У Табелама 8.4 и 8.5 приказани су детаљни резултати снимања понашања возача на
одабраним прелазима и то за сценарија када је уређај за обезбеђење путног прелаза
активиран и када није активиран.
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100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
XI
X
IX

Путничка
9,4%
52,7%
37,9%

Аутобуси
9,2%
55,5%
35,3%

Доставна
19,2%
58,1%
22,7%

Теретна
13,1%
62,5%
24,4%

Аутовозови
13,7%
52,0%
34,3%

Трактори
13,8%
59,3%
26,8%

Слика 8-17 Проценат друмских возила који користе један од сценарија када наиђе на
прелаз на ком није активиран уређајем

Укупно
(%)

Сценарио
Прелаз

Укупно

Табела 8.4 Број возила по сценаријима на прелазима са активном сигнализацијом на
којима је активиран уређај
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

211

0

5

2

2

0

0

1

221

17,6%

Родондо

82

0

3

0

0

0

0

0

85

6,8%

Радин До

21

0

1

0

1

0

0

0

23

1,8%

Провалија

100

1

3

2

3

0

0

0

109

8,7%

Димитровград

46

0

0

0

0

0

0

0

46

3,7%

Брестовац

46

1

1

0

0

0

0

0

48

3,8%

Лепеница

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

Лајковац

13

0

2

0

0

0

0

0

15

1,2%

Вогањ

154

0

2

1

1

0

1

0

159

12,7%

Кузмин

16

2

0

0

0

5

0

0

23

1,8%

Неготин

19

0

1

0

1

0

0

0

21

1,7%

Губеревац

21

0

2

0

1

0

1

0

25

2,0%

Папучке

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0,2%

Бусије 1

64

1

12

0

2

0

0

0

79

6,3%

Бусије 2

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0,3%

Кобишница

5

0

0

0

0

0

0

0

5

0,4%

Грдица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

Степановићево

39

0

0

1

1

0

1

0

42

3,3%

Голубинци

39

1

0

0

0

0

2

1

43

3,4%

292

0

5

3

4

0

0

0

304

24,2%

1174

6

37

9

16

5

5

2

1254

Никола Тесла

Врбас
УКУПНО
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Табела 8.5 Број возила по сценаријима на прелазима са активном сигнализацијом на
којима није активиран уређај за обезбеђење
Сценарио
Прелаз
Никола Тесла
Родондо
Радин До
Провалија
Димитровград
Брестовац
Лепеница
Лајковац
Вогањ
Кузмин
Неготин
Губеревац
Папучке
Бусије 1
Бусије 2
Кобишница
Грдица
Степановићево
Голубинци
Врбас
УКУПНО

IX
588
343
126
723
110
625
175
278
220
53
160
230
48
1105
30
68
0
123
55
455
5515

X
664
572
63
431
248
78
13
307
307
52
230
586
20
2457
52
89
0
279
115
1542
8105

XI
114
75
13
34
118
9
0
2
170
19
47
138
0
6
17
13
0
331
7
432
1545

Укупно –
уређај НИЈЕ
активиран
1366
990
202
1188
476
712
188
587
697
124
437
954
68
3568
99
170
0
733
177
2429
15165

Укупно
(%)
9,0%
6,5%
1,3%
7,8%
3,1%
4,7%
1,2%
3,9%
4,6%
0,8%
2,9%
6,3%
0,4%
23,5%
0,7%
1,1%
0,0%
4,8%
1,2%
16,0%
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8.4

Резултати снимања понашања возача на прелазима са пасивним
осигурањем

Понашање возача на прелазима обављено је на 10 прелаза са пасивним осигурањем.
Снимање саобраћаја трајало је по четири сата у различитим временским периодима у
току дана, у новембра и децембра 2018. године. Укупно је снимљен прелазак 1223
друмских возила, од тога су 77% путнички аутомобили, 1% су аутобуси, 8% су доставна
возила, 8% чине теретна возила, 2% су аутовозови и преосталих 4% су трактори и
пољопривредна возила.
На Слици 8-18 приказане су локације свих прелаза са пасивним осигурањем са бројем
друмских возила који су снимљени. Тамнија црвена боја означава већи број возила на
прелазу.

Слика 8-18 Снимљени интензитети саобраћаја друмских возила на одабраним
прелазима са пасивним осигурањем
Највећи број возила појавио се на прелазима Грдица 2 (око 22% од укупног броја возила,
270 возила), Кленак (17%, 210 возила), па Балуга (око 12%, 148 возила) итд. (Слика 8.19).
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Ораовица
4%
Ђерам
7%
Фрањо Клуз
7%
Нишка Бања
9%
Суково
9%

Качарево
3%
Грдица 2
22%
Кленак
17%

Дубље
10%

Балуга
12%

Слика 8-19 Процентуална расподела возила која су снимљена на одабраним
прелазима са пасивним осигурањем
Анализа снимљених података извршена је по категоријама друмских возила и по
прелазима. Бројање друмских возила извршено је тако што су она подељена на следеће
категорије возила: путничка, аутобуси, доставна, теретна, аутовозови и трактори. На
Слици 8-20 приказан је број возила као и процентуална расподела типова друмских
возила по прелазима.
Ђерам
Нишка Бања
Суково
Ораовица

Фрањо Клуз
Грдица 2
Балуга
Качарево
Кленак
Дубље
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Качаре
Грдиц Фрањо Ораов Суков Нишка
Балуга
Ђерам
во
а2
Клуз ица
о
Бања
184
13
95
243
76
49
84
90
21

Дубље Кленак
Путничка

88

Аутобуси

3

3

0

0

0

0

0

0

0

5

Доставна

14

11

2

5

3

3

3

11

8

35

Теретна

6

7

0

18

22

4

0

14

8

16

Аутовозови

2

0

23

0

1

0

0

0

0

0

Трактори

5

5

2

30

1

0

0

3

4

3

Путничка

Аутобуси

Доставна

Теретна

Аутовозови Трактори

Слика 8-20 Број возила и процентуална расподела по прелазима
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Свако возило које је користило прелаз са пасивним осигурањем, сврстано је у један од
4 сценарија које дефинишу како се возач понаша на прелазу. Возач друмског возила
може да пређе путни прелаз са пасивним осигурањем по једном од следећих сценарија:
I.

Возило прелази преко прелаза не смањујући брзину

II.

Возило испред прелаза смањује брзину, али се не зауставља

III.

Возило се зауставља испред знака STOP

IV.

Возило се зауставља на линији прегледности

У Табели 8.6 приказан је број возила који је прелаз користио на један од поменутих
сценарија.

Табела 8.6 Број возила на прелазима по начину понашања на прелазу
Прелаз

I

II

III

IV

Укупно

Укупно (%)

Дубље

11

53

2

52

118

9,6%

Кленак

10

46

5

149

210

17,2%

Качарево

0

9

4

27

40

3,3%

Балуга

9

37

2

100

148

12,1%

Грдица 2

23

105

19

123

270

22,1%

Фрањо Клуз

0

14

31

38

83

6,8%

Ораовица

0

5

47

0

52

4,3%

Суково

0

13

7

92

112

9,2%

Нишка Бања

0

26

10

74

110

9,0%

Ђерам

14

30

2

34

80

6,5%

Укупно

67

338

129

689

1223

ЛЕГЕНДА за типове сценарија:
I II III IV -

Возило прелази преко прелаза не смањујући брзину
Возило испред прелаза смањује брзину, али се не зауставља
Возило се зауставља испред знака STOP
Возило се зауставља на линији прегледности

На Слици 8-21 приказано је поређење просечног броја возила по категоријама за
различите случајеве понашања возача на прелазима са пасивним осигурањем.
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100%
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Путнич Аутобу
ка
си

Достав
Аутово
Теретна
на
зови

Тракто
ри

Возило се зауставља на
линији прегледности

55,4%

45,5%

55,8%

51,6%

76,9%

75,5%

Возило се зауставља испред
знака STOP

12,7%

0,0%

5,3%

2,1%

0,0%

3,8%

Возило испред прелаза
смањује брзину, али се не
зауставља

26,9%

54,5%

28,4%

35,8%

23,1%

20,8%

Возило прелази преко
прелаза не смањујући
брзину

5,0%

0,0%

10,5%

10,5%

0,0%

0,0%

Слика 8-21 Процентуална расподела начина понашања возача по појединим
категоријама возила
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8.5 Резултати снимања понашања бициклиста и пешака на прелазима
Снимање понашање бициклиста (мотоциклиста) и пешака на прелазима обављено је на
5 прелаза са активном сигнализацијом на којима је вршено и снимање понашања
возача. То су следећи прелази:
1. Нишка бања (Никола Тесла),
2. Лајковац,
3. Неготин,
4. Пожаревац (Бусије 1),
5. Врбас.
Приликом одабира 30 прелаза на којима је за потребе израде ове Студије вршено
снимање као један од критеријума узет је интензитет друмског саобраћаја, при чему је
пажња поклоњена пре свега моторним возилима. Из тих разлога на изабраним
прелазима је био изразито мали број бициклиста, мотоциклиста и пешака. На пет
изабраних прелаза који су овде обрађени појављивао се током снимања највећи број
бициклиста, иако је и он веома мали.
Снимање саобраћаја, тј. понашања бициклиста и пешака на прелазима са активном
сигнализацијом, трајало је по четири сата у различитим временским периодима у току
дана. Укупно је снимљен прелазак 168 бициклиста (од тога 6 мотоциклиста) и 23 пешака.
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Слика 8-22 Локације снимања понашања бициклиста и пешака на прелазима са
активним осигурањем
На Слици 8-22 приказане су локације прелаза са активним осигурањем на којима је
вршено снимање. Величина црвеног круга означава број снимљених бициклиста и
пешака на прелазу.
Сви прелази на којима је извршено снимање су на једноколосечним пругама, на
прелазима постоји по један колосек и сви су осигурани светлосно-звучном
сигнализацијом са полубраницима. Детаљнији преглед параметара прелаза дат је у
Табела 8.7.

Табела 8.7 Параметри прелаза на којима је вршено снимање понашања бициклиста и
пешака
Назив

Геог. ширина
Геог. дужина
Категорија

Нишка бања Лајковац
(Никола
Тесла)

Неготин

Пожаревац
(Бусије 1)

Врбас

43,18683
21,585899

44,215355
20,9102

43,505839
20,461777

44,363179
21,105428

45,344705
19,372584

Магистрална
пруга

Магистрална
пруга

Остале пруге

Магистрална
пруга

Магистрал
на пруга
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Положај
прелаза
на
прузи
Врста пруге

Подручје
станице
Једноколосечна

Отворена
пруга
Једноколосечна
Један
колосек

Нелектрифицирана

Светлоснозвучна са
полубраници
ма

Број колосека
на прелазу
Један колосек
Врста вуче
Врста
осигурања
прелаза
Локацијски
параметри
пута
Зона
прегледности
Врста коловоза
Стање
коловоза

Улична
саобраћајница
Не постоји

Отворена
пруга
Једноколосечна
Један колосек

Отворена
пруга
Једноколосечна
Један
колосек

Подручје
станице
Једноколосечна
Један
колосек

Електрифицирана

Нелектрифицирана

Електрифицирана

Електрифицирана

Светлоснозвучна са
полубраниц
има

Светлоснозвучна са
полубраници
ма

Светлоснозвучна са
полубраниц
има

Светлосно
-звучна са
полубрани
цима

Улична
саобраћајница

Државни
пут II реда

Државни пут
II реда
Постоји
Гумени
елементи

Постоји

Не постоји

Асфалт

Постоји
Гумени
елементи

Асфалт

Асфалт

Средње

Средње

Добро

Добро

Средње

Изабрани прелази су различити по локацији у односу на насеља и околне
саобраћајнице. На неким прелазима постоје посебне стазе за бициклисте, док, на
пример, прелаз у Врбасу има и посебне бранике на бициклистичкој стази (Слика 8-23).

Врбас

Нишка Бања – Никола Тесла
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Лајковац

Пожаревац (Бусије1)

Слика 8-23 Изабрани прелази на којима је вршено снимање (Извор: GoogleEarth)
Бројање саобраћаја на прелазима извршено је у току новембра 2018. године. Снимање
је трајало два сата по прелазу и то у току преподнева. Сваки бициклиста који је користио
прелазе сврстан је у један од сценарија које дефинишу како се понаша на прелазу.
Бициклиста може да наиђе на путни прелаз у тренутку када је активиран уређај (прелаз
је заузет проласком воза) или када уређај није активиран (путни прелаз није активиран).
Према томе, бициклиста може да пређе путни прелаз са активном сигнализацијом када
је на њему активиран уређај на један од следећих начина, тј. сценарија:
I.

Прелазе само када раде трептачи,

II.

Прелазе у фази спуштања полубраника,

III.

Обилазе спуштене полубранике,

IV.

Стају када раде само трептачи,

V.

Стају испред спуштених полубраника.

У случају када бициклисти наиђу на прелаз на којем није активиран уређај за
обезбеђење, они прелаз могу да користе на један од следећих сценарија:
VI.

Смањују брзину,

VII.

Не смањују брзину,

VIII.

Стају испред путног прелаза.
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На основу снимања и анализе прикупљених података утврђено је да, бициклисти који
наилазе на прелаз на којем је активиран уређај и очекује се наилазак воза, најчешће
обилазе спуштене полубранике и то у чак 69% случајева, док још 8% бициклиста прелазе
док траје спуштање полубраника. Само 23% бициклиста се зауставило и сачекало да им
уређаји за обезбеђење путног прелаза дозволе наставка преласка преко пруге (Слика 824).
Прелазе само
када раде
трептачи; 0%

Прелазе у фази
спуштања
полубраника; 8%

Стају испред
спуштених
полубраника; 23%
Стају када раде
само трептачи; 0%

Обилазе спуштене
полубранике; 69%

Слика 8-24 Понашање бициклиста на прелазима са активираним осигурањем

Када наиђу на прелаз који је слободан, односно на ком није активиран уређај за
обезбеђење прелаза, бициклисти најчешће не смањују брзину (у 72% случајева). Око
21% бициклиста смањује брзину, док се 7% зауставља испред прелаза (Слика 8-25).
Утврђено је и да је понашање мотоциклиста слично као и код бициклиста и да су и они
у највећем броју случајева обилазили спуштене полубранике, а да су прелазили преко
неактивних прелаза не смањујући брзину.

148

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима

Не смањују
брзину; 72%

Стају испред
прелаза; 7%

Смањују брзину;
21%

Слика 8-25 Понашање бициклиста на прелазима са неактивираним осигурањем
На посматраним прелазима током снимања саобраћаја пешаци нису чекали док су били
спуштени полубраници већ су обилазили полубранике осматрајући наилазак воза.
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9 ПРИКАЗ НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
9.1 Анализа понашања возача
Анализа понашања возача урађена на основу снимљеног саобраћаја на 30 пружних
прелаза на целој територији Републике Србије (осим територије Града Београда и
Косова и Метохије) показује да се значајан проценат возача друмских возила
небезбедно понаша приликом преласка преко пружних прелаза. Када су у питању
прелази са активном сигнализацијом, од укупног броја возила која наилазе на прелаз
када је уређај активиран ( најављује долазак воза ), 94,8% возача се зауставља испред
прелаза и чека да воз прође, док 5,2% возача прелази преко прелаза за време док је
уређај активиран. Од укупног броја возача који прелазе преко прелаза за време док је
уређај активиран, на крајње небезбедан начин, обилазећи полубранике који су
спуштени или су у фази спуштања, преко прелаза прелази њих 41%. Поред стварања
опасне ситуације из које настају саобраћајне незгоде, овакво понашање за последицу
има и енормно велики број поломљених полубраника/браника ( преко 1000 годишње),
што захтева другачију организацију рада железнице и смањује ниво безбедности, како
у друмском, тако и у железничком саобраћају.
Табела 9-1 Понашање возача на прелазима са активном сигнализацијом
Возила који наилазе на активиран уређај на прелазу
Сценарио Путничка

Аутобуси

Доставна

Теретна

Аутовозови

Трактори

Укупно

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно

66,7%
0,0%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

93,0%
1,4%
2,8%
2,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

91,5%
0,0%
6,1%
1,2%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
100%

96,3%
0,0%
3,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

93,6%
0,5%
3,0%
0,7%
1,3%
0,4%
0,4%
0,2%
100%

93,8%
0,5%
2,6%
0,6%
1,5%
0,4%
0,5%
0,2%
100%

Возила који наилазе на слободан прелаз са активном сигнализацијом
Сценарио Путничка

Аутобуси

Доставна

Теретна

Аутовозови

Трактори

Укупно

IX
X
XI
Укупно

35%
55%
9%
100%

23%
58%
19%
100%

24%
62%
13%
100%

34%
52%
14%
100%

27%
59%
14%
100%

36,4%
53,4%
10,2%
100%

38%
53%
9%
100%

Анализа понашања возача који наилазе на прелаз када уређај није активиран (Табела 91), показује да се 36,4% возача зауставља испред прелаза и осматра пругу, 53,4% возача
смањује брзину, док 10,2% возача прелази преко прелаза не смањујући брзину.
150

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
Када су у питању прелази са пасивном сигнализацијом (осигурани само сигнализацијом
друмског саобраћаја - не постоје средства која најављују долазак воза), 33,1 % возача
прелази преко прелаза без заустављања, иако је на свим снимљеним прелазим
постојао знак СТОП (при чему проценат оних који не смањују брзину износи 5,5 %), док
се 66,9 % возача зауставља испред прелаза (Табела 9-2).

Укупно

Трактори

Аутовозови

Теретна

Доставна

Аутобуси

Путничка

Табела 9-2 Понашање возача на прелазима са пасивном сигнализацијом

Сценарио
I - Возило прелази преко
5,0% 0,0% 10,5% 10,5% 0,0% 0,0% 5,5%
прелаза не смањујући брзину
II - Возило испред прелаза
смањује брзину, али се не 26,9% 54,5% 28,4% 35,8% 23,1% 20,8% 27,6%
зауставља
III - Возило се зауставља
12,7% 0,0% 5,3% 2,1% 0,0% 3,8% 10,5%
испред знака STOP
IV - Возило се зауставља на
55,4% 45,5% 55,8% 51,6% 76,9% 75,5% 56,4%
линији прегледности
Укупно
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Горе приказани резултати показују да се велики број возача друмских возила
небезбедно понаша при преласку преко пружних прелаза. Како би се указало на
факторе који би потенцијално могли да допринесу оваквом небезбедном понашању,
поред истраживања која су вршена за потребе ове Студије, користићемо резултате
истраживања која су спроведена у оквиру израде студије „ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА
ЉУДСКОГ ФАКТОРА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА МЕСТИМА УКРШТАЊА
ПРУГЕ И ПУТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА“ која се ради за Град Београд, и то
истраживања нивоа знања возача друмских возила о начину функционисања уређаја за
обезбеђење саобраћаја на пружном прелазу, као и истраживања ставова корисника
пружних прелаза.
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9.2 Резултати утврђивања нивоа знања возача друмских возила о
начину функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја
Анализа анкете којом се утврђивао ниво знања возача друмских возила о начину
функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја на пружном прелазу, показује веома
низак ниво знања о начину функционисања ових уређаја.
На питање да ли су упознати са начином функционисања уређаја на пружном прелазу,
42% анкетираних возача одговорило да није упознато. На питање колико износи
најкраће време од тренутка спуштања полубраника па до тренутка наиласка воза, 30%
анкетираних возача је изјавило да не зна, 60% њих је дало погрешан одговор, а само
10% анкетираних возача је дало тачан одговор - 30 секунди. Ова врста незнања може
да утиче на погрешно очекивање возача друмског возила када је у питању тренутна
удаљеност воза од пружног прелаза. Наиме, возач који има одређено искуство о раду
уређаја на одређеном прелазу ( нпр. да временски интервал од тренутка спуштања
полубраника па до наиласка воза износи 1-2 минута), може да донесе погрешну одлуку,
кршећи саобраћајне прописе, да отпочне обилажење полубраника, мислећи да ће
време од тренутка спуштања полубраника до тренутка наиласка воза бити сагласно
његовом дотадашњем искуству.
На питање, колико може да износи најдуже време од тренутка спуштања полубраника
па до тренутка наиласка воза, 36% анкетираних возача је одговорило да не зна, док је
30% одговорило да ово време износи најдуже 3 минута. Тачан одговор дало је само 25%
анкетираних возача (5 и више минута). Непознавање овог времена може да утиче да
возач друмског возила, кршећи прописе, отпочне обилажење спуштених полубраника,
пошто је претходно испред њих имао задржавање (чекање), погрешно мислећи да је
уређај у квару.
На питање да ли је време током кога су спуштени полубраници може да буде различито
на једном истом пружном прелазу, 22% анкетираних возача је рекло да не може, док
остали анкетирани возачи који су потврдно одговорили на ово питање нису знали шта
утиче на то да ово време на једном истом прелазу може да буде различито. И ова врста
незнања може да утиче да возач који има одређено искуство о раду уређаја на
одређеном прелазу донесе погрешну одлуку, кршећи саобраћајне прописе, да отпочне
обилажење полубраника мислећи да ће време од тренутка спуштања полубраника до
тренутка наиласка воза бити сагласно његовом дотадашњем искуству.
Резултати ове анкете указују да би низак ниво знања возача друмских возила о начину
функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја на пружном прелазу, могао да буде
значајан фактор при доношењу одлуке о предузимању небезбедних радњи при
преласку преко пружног прелаза.
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9.3

Резултати истраживања ставова корисника пружних прелаза

У циљу утврђивања разлога небезбедног понашања, истраживани су и ставови
корисника пружних прелаза. Када су у питању прелази са активном сигнализацијом,
истраживања су вршена анкетом на терену, док су ставови корисника пружних прелаза
са пасивном сигнализацијом, истраживани путем on line анкете, а на основу приказаних
методологија.
Код истраживања везаних за прелазе са активном сигнализацијом, возачи су питани и
да ли им се некада десило да су из неког разлога прешли преко прелаза на којем је
активиран уређај за обезбеђење, тј. да ли су обишли спуштене полубранике на прелазу.
Око 16% возача је одговорило потврдно на ово питање и потврдило да су на небезбедан
начин прелазили преко прелаза са спуштеним полубраницима.
Возачи који су обилазили спуштене полубранике одговорили су и на питање колико пута
су то учинили у последњих пет година. Око половине возача прелаз је обишло до 5 пута
у последњих пет година, од 5 до 10 пута прелаз је обишло око 30%, а преко 10 пута око
20% анкетираних возача.
Као најчешћи разлог за обилазак спуштених полубраника возачи наводе „дуг период до
наиласка воза“ (око 45% возача је дало овај одговор). Као други најчешћи разлог, у 37%
случајева, возачи наводе да је разлог обиласка полубраника „квар на уређају путног
прелаза“, и као трећи разлог наводе нестрпљење (у 15% случајева) (Слика 9-1).

Квар на уређају путног
прелаза
37%

Нестрпљење
15%

Други разлог
3%
Дуг период до наиласка
воза
45%

Слика 9-2 Разлози небезбедног понашања возача на прелазима са активном
сигнализацијом
У наставку су приказани подаци о основним карактеристикама анкетираних возача који
су у анкети одговорили да обилазе спуштене полубранике. У односу на укупан број
анкетираних где је било 21% возача женског пола, само око 11% оних који обилазе
спуштене полубранике су женског пола (Слика 9-2).
153

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
Пол возача
Женски
11%

Мушки
89%

Слика 9-3 Пол возача који су обилазили полубранике
Највише анкетираних возача који обилазе полубранике управљало је путничким
возилима (око 64%), па затим теретним возилима (20%) и још 11% возача доставних
возила и 5% осталих возила (Слика 9-3).
Теретно
возило
20%

Доставно
(комби)
11%

Остала
(навести)
5%
Аутобус
0%

Путничко
возило
64%

Слика 9-4 Категорија возила којим управљају возачи који су обилазили полубранике
Расподела возача који обилазе полубранике по годинама старости је веома слична као
и у укупном узорку анкетираних возача (Слика 9-4).
20 – 30
година
22%

30 – 50
година
55%

50 – 65
година
14%
До 20 година
6%
Преко 65
година
3%

Слика 9-5 Године старости возача који су обилазили полубранике
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Код расподеле возача који су у анкети навели да обилазе полубранике, расподела по
занимањима се донекле разликује (Слика 9-5), јер имамо око 43% возача који су
приватници (у укупном узорку 54%), 17% возача ради у државној служби (14%), 18%
пољопривредника (9%) и 8% професионалних возача (6%),

Пољопривред
ник
18%

Незапослен
14%

Државна
служба
17%

Професионалн
и возач
8%

Приватник
43%

Слика 9-6 Занимање возача који су обилазили полубранике
Расподела возачког стажа возача који су навели да обилазе спуштене полубранике
разликује се донекле (Слика 9-6) јер око 43% возача има 10-20 година возачког искуства
(53% у укупном узорку), 31% преко 20 година (21%), 15% од 5 до 10 година стажа (17%)
и око 11% до 5 година искуства (9%).
До 5
година
11%
5 -10 година
15%

10 – 20 година
43%

Преко 20
година
31%

Слика 9-7 Возачки стаж возача који су обилазили полубранике
Код расподеле по стручној спреми проценти су слични за возаче који обилазе спуштене
полубранике у односу на укупни узорак (Слика 9-7): највише је возача са средњом
стручном спремом 72% (77%), са високом је 28% (20%) и са основном је 0% (3%).
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Високо
28%

Основно
0%

Средње
72%

Слика 9-8 Школска спрема возача који су обилазили полубранике
Просечна годишња остварена километража возача који наводе да обилазе спуштене
полубранике има различиту расподелу у односу на укупан број анкетираних возача
(Слика 9-8). Највише је оних који прелазе 20.000-30.000 км, око 37% у односу на 26% у
укупном узорку. Затим, има око 26% возача са пређених 30.000-50.000 км (20%), па 15%
са 10.000-20.000 км (23%) и 14% преко 50.000км (12%).
10.000 –
20.000 км
15%

30.000 км –
50.000 км
26%

Преко
50.000 км
14%

20.000 –
30.000 км
37%

До 10.000 км
Преко 50.000 км
10.000 – 20.000 км
30.000 км – 50.000 км
20.000 – 30.000 км

8%

Сви возачи

До 10.000 км
8%

19%
13%
14%
15%

23%
20%
26%
26%

37%

Обилазе бранике

Слика 9-9 Просечна годишња километража коју пређу возачи који су обилазили
полубранике
Расподела сврхе путовања је има другачију структуру када поредимо возаче који
обилазе полубранике са укупним узорком анкетираних возача (Слика 9-9). Највише
возача који обилазе спуштене полубранике користе возила у приватне сврхе 54% (38%
код укупног), за пословну 35% (53% у укупном), за набавку и куповину око 5% (6%), а за
спортско-рекреативне сврхе око 5% (3%).
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Пословно
35%

Набавка и
куповина
5%

Спортскорекреативно
5%
Здравствено
1%

Приватни
54%

Здравствено
Спортско-рекреативно
Набавка и куповина

0%
2%
3%
5%
6%
5%

Пословно

35%
38%

Приватни
Сви возачи

53%
54%

Обилазе бранике

Слика 9-10 Најчешћа сврха путовања возача који су обилазили полубранике

Када су упитани да објасне како проверавају да ли је прелазак преко путног прелаза
безбедан, возачи су давали различите одговоре који могу да се класификују у неколико
група. Највећи број 53% одговорио је да се о стању прелаза увере гледајући положај
полубраника. Да је прелаз слободан 28% возача утврђује посматрајући положај
полубраника и осматрајући да ли наилази воз на прузи. Око 17% возача одговорило је
да осматра пругу и сигнализацију, а 2%. Ови анкетираних возача, њих одговори нису
били понуђени , већ су их учесници сами конципирали. Како су други и трећи одговор
практично исти, може се закључити да се 53 % возача уверава да ли је безбедно прећи
преко прелаза гледајући положај полубраника, њих 45% се уверава посматрајући
положај полубраника (сигнализације) и осматрајући да ли наилази воз . Око 17% возача
одговорило је да осматра пругу и сигнализацију, а 2% је одговорило да то чини и уз
помоћ сувозача.
Истраживања ставова корисника која су се односила на прелазе са пасивном
сигнализацијом показала су да је на питање да ли се Вама или некоме кога Ви познајете
десило да при наиласку на путни прелаз исти није благовремено уочен, позитивно
одговорило чак 69% анкетираних возача. При томе, 27% анкетираних возача је навело
да им се више пута десило да нису благовремено уочили прелаз.
На питање да ли интензитет железничког саобраћаја може да утиче на то како ће се
возач друмског возила понашати приликом преласка преко пружног прелаза, 66%
анкетираних је дало потврдан одговор.
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На питање да ли немогућност да се са даљине зауставног пута угледа сам пружни прелаз
(железничке шине и коловоз на самом прелазу), или сам прелаз делује запуштено,
може да утиче на то да возач не заустави своје возило испред прелаза, потврдно је
одговорило скоро 80% анкетираних, док је 56% анкетираних одговорило да се то њима
лично десило.
На питање да ли заустављате своје возило испред пружног прелаза ако знате да на тој
прузи возови веома ретко саобраћају, 25% је одговорило ретко, 6% никад, а 27% је
одговорило углавном, док је потврдан одговор дало 42% анкетираних.
Одговарајући на питање о разлогу зашто им се дешавало да се не заустављају на
прелазима , 27% анкетираних одабира одговор „на тој прузи никад нема возова“, 54%
мисли да је због „неблаговременог уочавања прелаза“, а 19% возача због „журбе“
(Слика 9-10).

Журба
19%

На тој прузи никад
нема возова
27%

Неблаговремено
уочавање прелаза
54%

Слика 9-11 Разлози небезбедног понашања возача на прелазима са пасивном
сигнализацијом
Возачи су на крају одговарали на питање о начину провере наиласка воза и безбедности
преласка преко прелаза. Између неколико понуђених опција, анкетирани возачи
бирали су између два понуђена одговора. Највише возача, око 60% о безбедном
преласку преко пруге уверава се „заустављањем и осматрањем пруге“, док је
преосталих 40% одговорило да „осматра пругу без заустављања“ .
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10 МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ
Основни критеријум за избор мера предложених у овој Студији је подизање нивоа
безбедности саобраћаја на путно-пружним прелазима.

10.1 МЕРЕ УСМЕРЕНЕ КА ВОЗАЧИМА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА
10.1.1 Мере за подизање нивоа едукације
Анализа начина понашања возача друмских возила при преласку преко пружних
прелаза осигураних активном сигнализацијом (уређајима који најављују долазак возва),
анализа анкета које су урађане у сврху истраживаања ставова корисника пружних
прелаза, као и анализа анкете спроведене у циљу утврђивања нивоа знања возача
друмских возила о начину рада аутоматског уређаја за обезбеђење саобраћаја на
пружним прелазима, сугеришу да је веома важан чинилац који доприноси предузимању
опасних радњи од стране возача друмских возила при преласку преко пружног прелаза,
низак ниво знања о начину функционисања ових уређаја. Из тих разлога би било
неопходно утицати на ниво едукације возача друмских возила путем држања
предавања одређеним групама (предавачи у аутошколама, инструкторима итд), путем
пригодних прилога на електронским медијима у емисијама које обрађују теме из
области саобраћаја као и путем штампаних медија. Такође, требало би испитати и
садржаје обуке у ауто школама, и ако се укаже потреба, указати на неопходност допуне
планова и програма и дати предлог допуне истих.
10.1.2 Кампање
Неопходно је, путем одређених кампања, широј популацији указати на сву озбиљност
проблема угрожавања људских живота на пружним прелазима. Ове кампање би се
спроводиле путем различитог, за ту прилику припремљеног, штампаног материјала и
биле би усмерене према широј популацији, која би се, у једном делу, путем флајера
упознавала са озбиљношћу овог проблема, при чему би се ови флајери делили, пре
свега корисницима пружних прелаза, као и путем билборда. Предлози таквог
материјала су дати на сликама (10.1 – 10.4). Ову кампању би такође требало спроводити
путем пригодних прилога на електронским медијима у емисијама које обрађују теме из
области саобраћаја као и путем штампаних медија.
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Слика 10.1

Слика 10.2
160

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима

Слика 10.3

Слика 10.4
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10.2 ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ
10.2.1 Побољшање постојећих уређаја за обезбеђење саобраћаја
Основни недостатак постојећих уређаја за обезбеђење саобраћаја на пружним
прелазима је тај што возачима друмских возила не може дати информацију да је уређај
у квару, тачније речено, возач не зна да ли семафор не светли зато што нема воза, или
зато што је уређај у квару. Правила вршења железничког саобраћаја налажу да у случају
квара уређаја воз мора да се заустави испред прелаза, али проблем настаје онда када
до квара уређаја дође у тренутку када је воз већ прошао поред сигнала који штити
прелаз и на коме се у случају квара појављује сигнални знак СТОЈ. У том случају,
машиновођа нема сазнање о томе да је прелаз неисправан и вози преко прелаза
редовном брзином, а возач друмског возила, пошто светлосно-звучна сигнализације
није активирана, нема сазнање о томе да воз наилази и отпочиње прелазак преко
прелаза, чиме је створена опасна ситуација. Због овакве логике рада уређаја, ни
савестан и добро обучен возач друмског возила не може да буде сигуран да ће безбедно
прећи преко прелаза. Оваква ситуација је на железници позната под називом ''ризик
првог воза'' и може се избећи једино изменом техничког решења уређаја. Уградњом
треће лантерне на семафору (поред постојеће две са црвеном трепћућом светлошћу),
омогућило би да возач друмског возила добије информацију да је уређај у квару. Таква
решења постоје и у неким суседним замљама (Румунија, Бугарска, Мађарска) и састоје
се у увођењу треће лантерне која даје белу трепћућу светлост кад је уређај исправан,
односно не светли кад је уређај у квару. Добра страна прихватања оваквог решења је
једнообразност са поменутим замљама, као и давање информације о томе да је уређај
у квару и у случају престанка напајања уређаја електричном енергијом. Решење код кога
би трећа лантерна била са жутом светлошћу, и не би светлела када је уређај исправан,
односно светлела би жутом трепћућом светлошћу када је уређај у квару, било би
примереније постојећем искуству наших возача, јер жута трепћућа светлост постоји на
семафорима који штите раскрснице и упозорава возача на потенцијалну опасност.
10.2.2 Остале техничке мере
10.2.2.1 Мере за повећање уочљивости прелаза
Код прелаза са пасивном сигнализацијом (вертикална сигнализација друмског
саобраћаја и пружна опоменица), урађене анализе показују да постоје два основна
разлога небезбедног понашања возача. Један разлог је погрешно очекивање да неће
наићи воз (на пругама са малим интензитетом саобраћаја), чувено „ неће ваљда“. Други
разлог је слаба уочљивост прелаза. На погрешно очекивање у погледу вероватноће
наиласка воза тешко је утицати, али се зато може знатно утицати на повећање
уочљивости прелаза. Једно од могућих решење (Слика 10.5) састоји се у томе да се зона
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прелаза учини уочљивијом фарбањем коловоза жутом бојом и постављањем
флексибилних стубића, наизменично офарбаних црвено и бело, на почетку зоне.

Слика 10.5 Решење за пружни прелаз са пасивном сигнализацијом

10.2.2.2 Мере за контролу понашања возача друмских
онеспособљавања уређаја за обезбеђење саобраћаја

возила

и

смањење

Имајући у виду чињеницу да се значајан број возача друмских возила понаша на
небезбедан начин, доводећи себе у опасну ситуацију, али и онеспособљавајући уређај
(лом мотке полубраника/браника), чиме и друге возаче доводе у опасну ситуацију,
једно од решења које би позитивно утицало на ово понашање би било увођење камера
које би снимале понашање возача у интервалу када је уређај на прелазу активиран,
слично камерама које снимају семафорисане раскрснице. Осим овога, имајући у виду
да се један одређен број мотки полубраника/браника ломи и отуђује као секундарна
сировина, требало би размотрити могућност да се мотке уместо од алуминијума праве
од пластике.
10.2.2.3 Мере за увођење савремених средстава информисања о приближавању воза
путно-пружном прелазу
Увођење железничких сигнално-сигурносних уређаја који најављују долазак воза на
путно-пружни
прелаз
(светлосно-звучна
сигнализација
са
или
без
полубраника/браника) захтева значајна финансијска средства, с обзиром на цену једног
уређаја и број путно-пружних прелаза који су осигурани само вертикалном друмском
сигнализацијом. Из тих разлога је неопходно размотрити могућност увођења средстава
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путем којих би се учесницима у друмском саобраћају давала информација о наиласку
воза, а чија би цена била знатно нижа од цене постојећих уређаја. Потребно је
истражити могућност коришћења GPS уређаја на железничким возилима и дисплеја који
би били постављени на самом путно-пружном прелазу, као и могућност коришћења
тагова који би се налазили на железничким возилима и са којих би се преко антене
постављене на одређеном растојању од путно-пружног прелаза, слала информација о
доласку воза на дисплеј који се налази на самом путно-пружном прелазу.
Овакви уређаји би били, искључиво, информативног карактера.

10.3 УСКЛАЂИВАЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА КОЈИ РЕГУЛИШУ НАЧИН
ОСИГУРАЊА САОБРАЋАЈА НА ПУТНО-ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА
Чланом 153. Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да се на
прелазу пута са савременим коловозним застором (асфалт, бетон, коцка итд.) преко
железничке пруге, морају поставити семафори којима се најављује приближавање воза,
а да ближе прописе о овој проблематици доноси министар надлежан за послове
саобраћаја. Одредбе Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута,
пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и
мерама за осигурање безбедног саобраћаја (Сл. гласник РС, бр 89/ 2016) нису у
сагласности са чланом 153. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, јер су за
обавезно постављање семафора предвиђени сасвим други критеријуми. Члановима 19.
и 20. поменутог Правилника предвиђено је:
Члан 19
Светлосним саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на путу
врши се обезбеђење саобраћаја на путним прелазима, и то:
1)

магистралне железничке једноколосечне пруге са државним
путевима II реда, општинским путевима и улицама, ако је на
њима просечан проток од 250 до 2.500 друмских возила;

2)

магистралне и регионалне железничке једноколосечне пруге и
пута, ако је највећа допуштена брзина на прузи већа од 100 km/h,
и

3)

регионалне и локалне железничке једноколосечне пруге,
индустријске железнице и индустријског колосека са путевима,
ако се на путевима остварује саобраћај са просечним протоком
већим од 3.000 друмских возила.

Светлосним саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на путу
опремају се путни прелази за које се утврди да је то саобраћајнотехнички оправдано применом топографских и месних услова.
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Облици, димензије и начин уградње светлосног саобраћајног знака на
путном прелазу прописани су српским стандардом СРПС З.С2.580.
Члан 20

Светлосним саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на
путу обезбеђује се саобраћај само на месту укрштања
једноколосечне железничке пруге и пута.
Очигледно је да је Закон и Правилник неопходно усагласити, водећи при том,
првенствено, рачуна о безбедности саобраћаја, али и о стварном стању ствари на
терену, као и о могућностима друштва. При том, неопходно је одређене одредбе
Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или
бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за
осигурање безбедног саобраћаја кориговати у циљу њиховог прилагођавања
савременим карактеристикама возила као и у циљу евентуалног редефинисања зоне
потребне прегледности.

10.4 ИЗРАДА ПРОГРАМА РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ПУТНО-ПРУЖНИХ
ПРЕЛАЗА
Да би Инфраструктура Железнице Србије, а.д. могла да на ефикасан начин (постизање
највећих безбедносних ефеката са планираним финансијским средствима) реагује на
све већу угроженост саобраћаја на путно-пружним прелазима, неопходно је да донесе
Програм решавања проблема путно-пружних прелаза, за шта је неопходно претходно
направити листу приоритета. Тек на основу ове листе и планираних финансијских
средстава, могуће је за одређени временски период сачинити Програм решавања
проблема путно-пружних прелаза. Да би се саставила листа приоритета, потребно је
претходно утврдити критеријуме релевантне за избор начина осигурања прелаза и на
конкретним прелазима утврдити испуњеност одређених критеријума. Овде се пре свега
мисли на критеријуме релевантне за увођење активног осигурања (светлосно-звучна
сигнализација са или без полубраника/браника). У Правилнику о начину укрштања
железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може
извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја, дати су одређени
критеријуми, али су они, поред тога што нису у сагласности за Законом о безбедности
саобраћаја на путевима, недовољни. Избор скупа критеријума и утврђивање њихове
испуњености је од круцијалне важности за безбедност саобраћаја на путно-пружним
прелазима. Досадашња пракса да железница сама сачињава неку листу приоритета на
основу недовољних критеријума, је недопустива из најмање два разлога. Прво, овај
проблем обухвата и железнички и друмски саобраћај, и морају га заједно решавати и
експерти чија је научна област безбедност железничког саобраћаја и експерти чија је
научна област безбедност друмског саобраћаја, а друго, досадашња пракса провере
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испуњености неких од постојећих критеријума (нпр. троугао прегледности-зона
потребне прегледности) које је вршила железница, указала је на одређен степен
пристрасности. Из тих разлога, неопходно је да се и утврђивање критеријума и контрола
њихове испуњености уради у оквиру неке независне институције, а не о оквиру саме
железнице.

10.5 АКТИВНОСТИ КОЈЕ БИ ТРЕБАЛО СПРОВЕСТИ У ОКВИРУ ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Истраживања везана за понашање возача друмских возила при преласку преко прелаза,
рађена су на 30 прелаза различитог нивоа осигурања који су распоређени по целој
територији Републике Србије, изузев Града Београда и Косова и Метохије. Самим тим,
резултати истраживања приказују просечно стање на нивоу целе Републике, па су
могућа одступања од ових резултата на нивоу појединих локалних заједница. Из тих
разлога, имало би смисла истраживања која се односе на утврђивање начина понашања
возача при прелазу преко пружног прелаза, испитивање нивоа знања о начину
функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја на пружном прелазу, као и
испитивање ставова корисника прелаза, спровести на нивоу локалних заједница, а
према методологијама приказаним у овој студији. Такође, на нивоу локалне заједнице
би требало испитати праксу обуке у ауто школама у погледу упознавања полазника са
проблематиком пружних прелаза. На основу свих ових истраживања би се добили
прецизнији показатељи који се односе на тачно одрећену локалну заједницу, што би
омогућило да се прецизније одреде активности које треба предузети и циљу подизања
нивоа безбедности, као и циљне групе према којима ове активности треба усмеравати
(флајери, предавања одређеним групама, допуна плана и програма ауту школа,
предавања извођачима обуке у ауто школама, итд.). Едукацију би такође требало
вршити и путем презентовања научних и стручних радова на конгресима чија је
тематика безбедност саобраћаја у локалној заједници. Осим тога, вршењем
истраживања на већем броју прелаза који припадају одређеној локалној заједници, а
што је теже изводљиво кад се истраживање ради за целу територију Републике, могли
би се рангирати прелази према обиму небезбедног понашања возача и предузети
одговарајуће мере (нпр. уочљивије обележавање прелаза, испитивање сврсисходности
подизања нивоа осигурања на виши ниво итд. Осим тога, за прелазе за које, на основу
искуства или снимања саобраћаја, постоји сазнање о постојању дугачких интервала
прекида друмског саобраћаја, потребно је извршити детаљну анализу рада
железничких станица које обезбеђују прелаз и начина на који се обезбеђују путеви
вожње возова и маневарских састава, како би се утврдило да ли постоји могућност да
се интервали прекида смање другачијом организацијом рада.
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11 ПРИЛОЗИ


Листа путно-пружних прелаза на којима ће се спровести истраживања



Образац за прикупљање података о начину понашања корисника – активна
сигнализација



Образац за прикупљање података о начину понашања корисника – пасивна
сигнализација



Анкетни образац за истраживање ставова корисника путно-пружних прелаза са
активном сигнализацијом - online анкетирање



Анкетни образац за истраживање ставова корисника путно-пружних прелаза са
активном сигнализацијом - директним анкетирањем



Анкетни образац за истраживање ставова корисника путно-пружних прелаза са
пасивном сигнализацијом - директним анкетирањем



Анкетни образац за истраживање ставова корисника путно-пружних прелаза са
пасивном сигнализацијом - online анкетирање



Анкетни образац за истраживање знања корисника путно-пружних прелаза са
активном сигнализацијом - директним анкетирањем



Анкетни образац за истраживање знања корисника путно-пружних прелаза са
активном сигнализацијом - online анкетирање
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9

10

73+396

96+899

Dimitrovgrad

7

87+302

Sukovo

85+812

87+056

Busije 1

Busije 2

59+247

74+044

85+836

Stacionaža
prelaza

Guberevac

Grdica 2

Grdica

Naziv
putnog
prelaza

6

5

4

3

2

1

RB

Magistralna

Sukovo
Dimitrovgrad

Sukovo
Dimitrovgrad
Pirot - Sukovo
(izlaz iz stanice
Pirot)
Pirot - Sukovo
Staničenje
Pirot

Niš - Dimitrovgrad - državna
granica - (Dragoman)

Niš - Dimitrovgrad - državna
granica - (Dragoman)

Niš - Dimitrovgrad - državna
granica - (Dragoman)

Niš - Dimitrovgrad - državna
granica - (Dragoman)

Niš - Dimitrovgrad - državna
granica - (Dragoman)

-

Magistralna

Mala Krsna Požarevac

Mala Krsna - Bor - Rasputnica 2 (Vražogrnac)

Magistralna

Magistralna

Magistralna

Regionalna

Regionalna

Mala Krsna Požarevac

Magistralna

Regionalna

Magistralna

Mala Krsna - Bor - Rasputnica 2 (Vražogrnac)

-

-

-

Rang pruge

Gruža
Guberevac

Kraljevo
Adrani

Kraljevo
Mataruška
Banja

Lokacija

Lapovo - Kraljevo - Lešak - Kosovo
Polje - Đeneral Janković - državna
granica (Volkovo)

Stalać - Kraljevo - Požega

Lapovo - Kraljevo - Lešak - Kosovo
Polje - Đeneral Janković - državna
granica (Volkovo)

Pruga

Ulica, llb

Ulica Balkanska, DimitrovgradNevlja-Vrapča-PetačinciGornja
Trnski Odorovci (put 429)

Ulica

Ulica, lla

Ulica Đeram, Pirot
Pirot,
Pašića,
Nikole
Ulica
Knjaževac-Kalna-Temska-PirotRžana-MojinciVisočka
Dimitrovgrad (put 221)

Ulica

lla

Palanka-BabušnicaPeriš-Bela
Zvonce-Trnski Odorovci-Sukovo veza sa državnim putem 43 (put
223)

Ulica Kapetana Karanovića, Pirot

ulica

ulica

Ib

ulica

ulica, Ib

Rang
puta

Ulica Železnička

Ulica 27. aprila (prelazi u Kosovsku
ulicu)

Batočina - Kragujevac - Kraljevo
(put 24)

Ulica Tike Kolarevića, Kraljevo

Ulica Vojvode Stepe, Kraljevo put
23 (E761)

Put

43°11'2.46"

43° 9'44.42"

43° 9'59.95"

43° 0'35.81"

43° 3'51.28"

44°36'15.59"

44°36'31.79"

43°50'58.39"

43°44'26.43"

43°43'46.84"

N

22°34'23.59"

22°35'54.90"

22°35'24.06"

22°45'31.65"

22°40'34.79

21°10'3.35"

21°10'54.28"

20°46'17.77"

20°40'21.01"

20°40'52.20"

E

GPS koordinate

Aktivan

Pasivan

Aktivan

Aktivan

Pasivan

Aktivan

Aktivan

Aktivan

Pasivan

Aktivan

Osiguranje
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8+788

11+369

100+760

4+340

Nikola Tesla

Niška Banja

Lajkovac

Popučke

Klenak

Baluga

Franje Kluza

Dublje

Oraovica

Brestovac

Lepenica

Kobišnica

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

173+422

335+818

268+318

304+277

15+689

26+574

70+831

53+795

Stacionaža
prelaza

Naziv putnog
prelaza

RB

Suva Morava Priboj Vranjski

Rogljevo Negotin

Beograd - Mladenovac - Lapovo Niš - Preševo - državna granica (Tabanovce)

Crveni Krst - Zaječar - Prahovo
pristanište

Regionalna

Magistralna

Magistralna

Magistralna

Grdelica Predejane
Područje
stanice
Brestovac

Regionalna

Regionalna

Smederevo Radinac
Štitar Petlovača

Regionalna

Zablaće - Čačak

Beograd - Mladenovac - Lapovo Niš - Preševo - državna granica (Tabanovce)

Ruma - Šabac - rasputnica Donja
Borina - državna granica (Zvornik
Novi)
Beograd - Mladenovac - Lapovo Niš - Preševo - državna granica (Tabanovce)

Smederevo - Mala Krsna

Stalać - Kraljevo - Požega

Regionalna

Magistralna

Lajkovac Slovac

Platičevo Šabac

Magistralna

Niška Banja Ostrovica

Niš - Dimitrovgrad - državna
granica - (Dragoman)
(Beograd)-Resnik-PožegaVrbnica-državna granica-(Bijelo
Polje)
(Beograd)-Resnik-PožegaVrbnica-državna granica-(Bijelo
Polje)
Ruma - Šabac - rasputnica Donja
Borina - državna granica (Zvornik
Novi)
Magistralna

Magistralna

Ćele Kula Niška Banja

Niš - Dimitrovgrad - državna
granica - (Dragoman)

Divci - Valjevo

Rang pruge

Lokacija

Pruga

loklani

lb

veza sa državnim putem A1Požarevac-Kučevo-MajdanpekNegotin - državna granica sa
Bugarskom (granični prelaz
Mokranje) - put 33

Ulica, lla

Ulica Slobodana Jovića (naselje
Brestovac),Gadžin Han-BrestovacBojnik-Lebane (put 225)
lokalni put

lokalni

Ulica,
lokalni
lokalni put

Ulica Zmaja od Noćaja, (naselje
Dublje), lokalni put

Ulica

lokalni

Put ka Moravi
Ulica Franje Kluza, Smederevo

Ulica

Ulica

Ulica Antonijevića rampa - Pajića
bare, Popučke
Ulica Partizanski put, Klenak

Ulica

Ulica Doktora Lese Mirković

Ulica

Ulica, lla

Ulica Zaplanjska (Niška Banja),
Niška Banja-Gadžin Han-Bonjince
(put 224)
Ulica Železnička

Rang
puta

Put

44°11'16.44"

42°39'32.79"

43° 8'55.35"

42°52'56.43"

44°45'7.38"

44°38'12.79"

43°51'54.38"

44°47'59.45"

44°17'38.42"

44°21'53.55"

43°18'5.56"

43°18'6.83"

N

22°35'42.02"

22° 2'51.63"

21°52'28.80"

22° 4'44.77"

19°31'13.83"

20°57'28.52"

20°24'3.36"

19°43'40.55"

19°58'58.03"

20° 9'1.02"

22° 1'4.41"

21°58'58.99"

E

GPS koordinate

Pasivan

Aktivan

Aktivan

Pasivan

Pasivan

Pasivan

Pasivan

Pasivan

Aktivan

Aktivan

Pasivan

Aktivan

Osiguranje
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Naziv putnog
prelaza

Kačarevo

Stepanovićevo

Vrbas

Rodondo

Golubinci

Negotin

Voganj

Kuzmin

RB

23

24

25

26

27

28

29

30

103+287

74+019

167+159

46+228

62+912

117+479

99+048

25+442

Stacionaža
prelaza

Magistralna

Regionalna

Kisač - Zmajevo

(na
u

-

Vrbas
Lovćenac

Kovačevac
Kusadak
Područje
stanice
Golubinci
Rogljevo
Negotin
ulazu
Negotin)

Voganj
Sremska
Mitrovica

Martinci
Kukujevci

(Beograd) - Stara Pazova - Novi
Sad - Subotica - državna granica (Kelebia)

(Beograd) - Stara Pazova - Novi
Sad - Subotica - državna granica (Kelebia)

Beograd - Mladenovac - Lapovo Niš - Preševo - državna granica (Tabanovce)

Beograd - Stara Pazova - Šid državna granica - (Tovarnik)

Crveni Krst - Zaječar - Prahovo
pristanište

Beograd - Stara Pazova - Šid državna granica - (Tovarnik)

Beograd - Stara Pazova - Šid državna granica - (Tovarnik)

-

-

-

Magistralna

Pančevo Varoš
Banatsko
Novo Selo

Beograd centar - Pančevo glavna
stanica - Vršac - državna granica (Stamora Moravita)

Magistralna

Magistralna

Magistralna

Magistralna

Magistralna

Rang pruge

Lokacija

Pruga

lolkalni

lb

lb

lb

lokalni put
Ulica Hajduk Veljkova (naselje
Negotin), veza sa državnim putem
A1-Požarevac-Kučevo-MajdanpekNegotin - državna granica sa
prelaz
(granični
Bugarskom
Mokranje) - put 33
državna granica sa Hrvatskom
(granični prelaz Šid)-Šid-KuzminSremska Mitrovica-Ruma-PećinciBečmen-Obrenovac
veza sa državnim putem 12-NeštinErdevik-Kuzmin - državna granica
sa Bosnom i Hercegovinom
(granični prelaz Sremska Rača) - put
19

lokalni

lb

Ulica Klare Feješ Mire (naselje
Vrbas), državna granica sa
Mađarskom (granični prelaz Bački
Breg)-Bezdan-Sombor-Kula-VrbasSrbobran-Bečej-Novi Bečej-Kikinda
- državna granica sa Rumunijom
(granični prelaz Nakovo) - put 15
lokalni put

lla

loklalna

Rang
puta

Feketić-Vrbas-Zmajevo-Rumenka
(put 113)

lokalni put

Put

45° 2'29.84"

44°59'18.38"

44°13'29.29"

45° 0'51.08"

44°23'5.08"

45°34'47.05"

45°25'22.12"

44°55'21.58"

N

19°24'20.27"

19°42'39.09"

22°32'48.23"

20° 2'49.71"

20°46'29.12"

19°37'25.84"

19°41'46.06"

20°42'37.96"

E

GPS koordinate

Aktivan

Aktivan

Aktivan

Aktivan

Pasivan

Aktivan

Aktivan

Pasivan

Osiguranje
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Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
ПРИЛОГ 2 – Образац за прикупљање података о начину понашања корисника –
активна сигнализација
СНИМАЊЕ ИЗВРШЕНО:

Дана: __________________

ДУЖИНА
ПЕРИОДА
_______________________________________________________

СНИМАЊА:

ОБРАЗАЦ 1 – лист 1
Локацијски параметри пруге
Километарски положај путно-пружног прелаза
☐ Магистрална пруга
Категорија

☐ Остале пруге
☐ Отворена пруга

Положај путно-пружног прелаза на прузи

☐ Подручје станице
☐ Једноколосечна пруга

Врста пруге

☐ Двоколосечна пруга
☐ Један колосек

Број колосека на путно-пружном прелазу

☐ Два колосека
☐ Више колосека
☐ Електрифицирана

Врста вуче

☐ Неелектрифицирана

Прописана брзина кретања возова
☐ Светлосно-звучна
☐ Светлосно-звучна са полубраницима
Врста осигурања путно-пружног прелаза

☐ Прелаз заштићен главним сигналима
☐ Прелаз заштићен контролним сигналима

Локацијски параметри пута
☐ Државни пут ИИ реда
☐ Локални пут
Локацијски параметри пута

☐ Улична саобраћајница
☐ Некатегорисан

Брзина кретања друмских возила ограничена
саобраћајним знаком или општим прописима
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Стање сигнализације
Врста сигнализације и место уградње
☐ Постоји
Постојање зоне прегледности за дате услове

☐ Не постоји

Угао укрштања пута и пруге
Врста и стање коловоза
☐ Асфалт
☐ Коцка
☐ Гумени елементи
Врста коловоза

☐ Бетонске плоче
☐ Дрвени прагови
☐ Остало
☐ Добро

Стање коловоза

☐ Средње
☐ Лоше
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возила која прелазе преко прелаза пре
почетка спуштања полубраника (активна
само светлосна сигнаизација) смањујући
брзину;

возила која прелазе преко прелаза пре
почетка спуштања полубраника (активна
само светлосна сигнаизација) пошто су се
претходно зауставила;

возила која се заустављају испред
прелаза

Понашање

Путничка

Аутобуси

Доставна

Теретна

Аутовозови

АКТИВНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - СЛУЧАЈ КАДА ЈЕ УРЕЂАЈ
АКТИВИРАН
Фреквенција
возила
Трактори

Агенција за безбедност саобраћаја
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возила која обилазе полубранике после
дужег чекања (3,4,5 минута);

возила која прелазе преко прелаза током
спуштања
полубраника
смањујући
брзину

возила која прелазе преко прелаза пре
почетка спуштања полубраника (активна
само светлосна сигнаизација) не
смањујући брзину;

Агенција за безбедност саобраћаја
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возила која обилазе полубранике без
претходног заустављања;

возила која обилазе полубранике пошто
су се претходно зауставила;
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возила која прелазе преко прелаза
несмањујући брзину;

возила која прелазе преко прелаза
смањујући брзину;

возила која се заустављају испред
прелаза;

АКТИВНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - СЛУЧАЈ КАДА УРЕЂАЈ НИЈЕ
АКТИВИРАН

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
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Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
ПРИЛОГ 3 – Образац за прикупљање података о начину понашања корисника –
пасивна сигнализација

СНИМАЊЕ ИЗВРШЕНО:

Дана: __________________

ДУЖИНА
ПЕРИОДА
_________________________________________________

СНИМАЊА:

ОБРАЗАЦ 2 – лист 1
Локацијски параметри пруге
Километарски положај путно-пружног прелаза
☐ Магистрална пруга
Категорија

☐ Остале пруге
☐ Отворена пруга

Положај путно-пружног прелаза на прузи

☐ Подручје станице
☐ Једноколосечна пруга

Врста пруге

☐ Двоколосечна пруга
☐ Један колосек

Број колосека на путно-пружном прелазу

☐ Два колосека
☐ Више колосека
☐ Електрифицирана

Врста вуче

☐ Неелектрифицирана

Прописана брзина кретања возова
Локацијски параметри пута
☐ Државни пут ИИ реда
☐ Локални пут
Локацијски параметри пута

☐ Улична саобраћајница
☐ Некатегорисан

Прописана брзина кретања друмских возила
☐ Постоји
Постојање зоне прегледности за дате услове

☐ Не постоји

Угао укрштања пута и пруге
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Врста и стање коловоза
☐ Асфалт
☐ Коцка
☐ Гумени елементи
Врста коловоза

☐ Бетонске плоче
☐ Дрвени прагови
☐ Остало
☐ Добро

Стање коловоза

☐ Средње
☐ Лоше

Брзина кретања друмских возила ограничена
саобраћајним знаком или општим прописима
Стање сигнализације
Врста сигнализације и место уградње
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ОБРАЗАЦ 2 – лист 2

Трактори

Аутовозови

Теретна

Доставна

Аутобуси

Понашање

Путничка

Фреквенција возила

Возило прелази преко прелаза
не смањујући брзину

Возило
испред
прелаза
смањује брзину, али се не
зауставља

Возило се зауставља испред
знака СТОП

Возило се зауставља на линији
прегледности

УКУПНО
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ПРИЛОГ 4 – Анкетни образац за истраживање ставова корисника путно-пружних
прелаза са активном сигнализацијом - онлине анкетирање
АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 1
РБ

Питање

Одговор
☐ Мушки

1

Пол возача
☐ Женски
☐ Теретно возило
☐ Аутобус

2

Врста возила

☐ Доставно (комби)
☐ Путничко возило
☐ Остала (навести)
☐ До 20 година
☐ 20 – 30 година

3

Годиште возача

☐ 30 – 50 година
☐ 50 – 65 година
☐ Преко 65 година
☐ Незапослен
☐ Пољопривредник

4

Занимање

☐ Приватник
☐ Државна служба
☐ Професионални возач
☐ До 5 година
☐ 5 -10 година

5

Возачки стаж
☐ 10 – 20 година
☐ Преко 20 година
☐ Основно

6

Школска спрема

☐ Средње
☐ Високо
☐ До 10.000 km
☐ 10.000 – 20.000 km

7

Просечна годишња километража коју је возач прешао у последњих 5
година (мисли се на укупну километражу не само у конкретном возилу)

☐ 20.000 – 30.000 km
☐ 30.000 km – 50.000 km
☐ Преко 50.000 km

8

Колико често користите путни прелаз својим возилом?

☐ Ретко
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РБ

Питање

Одговор
☐ До 3 пута недељно
☐ Свакодневно
☐ Свакодневно неколико пута

9

Колико минута, у просеку, чекате када су браници на прелазу
спуштени?

10

Да ли се десило некада да сте из неког разлога прешли преко путног
прелаза са спуштеним полубраницима?

11

☐ Да
☐ Не

Колико пута у последњих 5 година?
☐ Нестрпљење
☐ Квар на уређају путног прелаза

12

13

Који је разлог због кога сте прешли преко путног прелаза са спуштеним
полубраницима?

На који начин проверавате да ли је прелазак преко путног прелаза
безбедан?

☐ Дуг период до наиласка воза
☐ Други разлог (навести који)

☐

На основу светлосно-звучне
сигнализације
и
положаја
полубраника

☐

На основу светлосно-звучне
сигнализације
и
положаја
полубраника и осматрањем пруге

☐ Не проверавам
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АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 2
РБ

Питање

Одговор
☐ Прошло је најмање 4 – 5 минута
како су спуштени полубраници
☐ Воз је прошао а полубраници се
не подижу
☐ Воз је прошао, полубраници су се
подигли и одмах спустили

14

Коју појаву бисте окарактерисали као сигуран квар?

☐ Воз пролази, а полубраници се у
том тренутку подижу
☐

Воз се приближава прелазу, а
полубраници су подигнути

☐ Браници су се спустили и после 45 минут подигли, а воза није
било, а када сам хтео да пређем
онда се појављује воз.
☐ Нисам сигуран
☐ Мање од 10 km/h
15

Којом брзином прелазите преко путног прелаза када су
полубраници подигнути)

☐ Између 10 – 20 km/h
☐ Према ограничењу
☐ Што брже да не наиђе воз
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ПРИЛОГ 5 – Анкетни образац за истраживање ставова корисника путно-пружних
прелаза са активном сигнализацијом - директним анкетирањем
ВРСТА ОСИГУРАЊА – ПРЕЛАЗИ ОСИГУРАНИ АКТИВНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ
Дана: ______________
АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 1
Локацијски параметри пруге
Километарски положај путно-пружног
прелаза
☐ Магистрална пруга

Категорија

Положај
прузи

☐ Остале пруге
путно-пружног

прелаза

на ☐ Отворена пруга
☐ Подручје станице
☐ Једноколосечна пруга

Врста пруге

☐ Двоколосечна пруга
☐ Један колосек

Број колосека
прелазу

на

путно-пружном

☐ Два колосека
☐ Више колосека
☐ Електрифицирана

Врста вуче

☐ Неелектрифицирана

Прописана брзина кретања возова
☐ Светлосно-звучна
☐ Светлосно-звучна са полубраницима
Врста осигурања путно-пружног прелаза

☐ Прелаз заштићен главним сигналима
☐
Прелаз
сигналима

заштићен

контролним

Локацијски параметри пута
Локацијски параметри пута

☐ Државни пут ИИ реда
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☐ Локални пут
☐ Улична саобраћајница
☐ Некатегорисан
Прописана брзина кретања друмских
возила
Постојање зоне прегледности за дате ☐ Постоји
услове
☐ Не постоји
Угао укрштања пута и пруге
Врста и стање коловоза
☐ Асфалт
☐ Коцка
☐ Гумени елементи
Врста коловоза

☐ Бетонске плоче
☐ Дрвени прагови
☐ Остало
☐ Добро

Стање коловоза

☐ Средње
☐ Лоше
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АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 2
РБ

Питање

Одговор
☐ Мушки

1

Пол возача
☐ Женски
☐ Теретно возило
☐ Аутобус

2

Врста возила

☐ Доставно (комби)
☐ Путничко возило
☐ Остала (навести)
☐ До 20 година
☐ 20 – 30 година

3

С возача

☐ 30 – 50 година
☐ 50 – 65 година
☐ Преко 65 година
☐ Незапослен
☐ Пољопривредник

4

Занимање

☐ Приватник
☐ Државна служба
☐ Професионални возач
☐ До 5 година
☐ 5 -10 година

5

Возачки стаж
☐ 10 – 20 година
☐ Преко 20 година
☐ Основно

6

Школска спрема

☐ Средње
☐ Високо
☐ До 10.000 km

7

Просечна годишња километража коју је возач прешао у последњих
5 година (мисли се на укупну километражу не само у конкретном
возилу)

☐ 10.000 – 20.000 km
☐ 20.000 – 30.000 km
☐ 30.000 km – 50.000 km
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РБ

Питање

Одговор
☐ Преко 50.000 km
☐ Ретко
☐ До 3 пута недељно

8

Колико често користите овај путни прелаз својим возилом?
☐ Свакодневно
☐ Свакодневно неколико пута

9

Колико минута, у просеку, чекате када су браници на овом прелазу
спуштени?

10

Да ли се десило некада да сте из неког разлога прешли преко путног
прелаза са спуштеним полубраницима?

11

☐ Да
☐ Не

Колико пута у последњих 5 година?
☐ Нестрпљење

12

Који је разлог због кога сте прешли преко путног прелаза са
спуштеним полубраницима?

☐ Квар на уређају путног прелаза
☐ Дуг период до наиласка воза
☐ Други разлог

13

На који начин проверавате да ли је прелазак преко путног прелаза
безбедан?

☐

На основу светлосно-звучне
сигнализације
и
положаја
полубраника

☐

На основу светлосно-звучне
сигнализације
и
положаја
полубраника и осматрањем
пруге

☐ Не проверавам
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АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 3
РБ

Питање

Одговор
☐ Прошло је најмање 4 – 5 минута
како су спуштени полубраници
☐ Воз је прошао а полубраници се
не подижу
☐ Воз је прошао, полубраници су се
подигли и одмах спустили

14

Коју појаву бисте окарактерисали као сигуран квар?

☐ Воз пролази, а полубраници се у
том тренутку подижу
☐

Воз се приближава прелазу, а
полубраници су подигнути

☐ Браници су се спустили и после 45 минут подигли, а воза није
било, а када сам хтео да пређем
онда се појављује воз.
☐ Нисам сигуран
☐ Мање од 10 km/х
15

Којом брзином прелазите преко путног прелаза када су
полубраници подигнути)

☐ Између 10 – 20 km/h
☐ Према ограничењу
☐ Што брже да не наиђе воз
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ПРИЛОГ 6 – Анкетни образац за истраживање ставова корисника путно-пружних
прелаза са пасивном сигнализацијом - директним анкетирањем

ОБРАЗАЦ ЗА АНКЕТИРАЊЕ НА ЛИЦУ МЕСТА КОРИСНИКА ПУТНОПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА
ВРСТА ОСИГУРАЊА – ПРЕЛАЗИ ОСИГУРАНИ ПАСИВНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ Дана:
__________
АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 1
Локацијски параметри пруге
Километарски положај путно-пружног
прелаза
☐ Магистрална пруга

Категорија

Положај
прузи

☐ Остале пруге
путно-пружног

прелаза

на ☐ Отворена пруга
☐ Подручје станице
☐ Једноколосечна пруга

Врста пруге

☐ Двоколосечна пруга
☐ Један колосек

Број колосека
прелазу

на

путно-пружном

☐ Два колосека
☐ Више колосека

Врста вуче

☐ Електрифицирана
☐ Неелектрифицирана

Прописана брзина кретања возова
☐ Светлосно-звучна
☐ Светлосно-звучна са полубраницима
Врста осигурања путно-пружног прелаза

☐ Прелаз заштићен главним сигналима
☐
Прелаз
сигналима

заштићен

контролним
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Локацијски параметри пута
☐ Државни пут ИИ реда
☐ Локални пут
Локацијски параметри пута

☐ Улична саобраћајница
☐ Некатегорисан

Прописана брзина кретања друмских
возила
Постојање зоне прегледности за дате ☐ Постоји
услове
☐ Не постоји
Угао укрштања пута и пруге
Врста и стање коловоза
☐ Асфалт
☐ Коцка
☐ Гумени елементи
Врста коловоза

☐ Бетонске плоче
☐ Дрвени прагови
☐ Остало
☐ Добро

Стање коловоза

☐ Средње
☐ Лоше

190

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 2
РБ
1

Питање
Пол возача

Одговор
☐ Мушки
☐ Женски
☐ Теретно возило
☐ Аутобус

2

Врста возила

☐ Доставно (комби)
☐ Путничко возило
☐ Остала (навести)
☐ До 20 година
☐ 20 – 30 година

3

Године старости возача

☐ 30 – 50 година
☐ 50 – 65 година
☐ Преко 65 година
☐ Незапослен
☐ Пољопривредник

4

Занимање

☐ Приватник
☐ Државна служба
☐ Професионални возач
☐ До 5 година

5

Возачки стаж

☐ 5 -10 година
☐ 10 – 20 година
☐ Преко 20 година
☐ Основно

6

Школска спрема

☐ Средње
☐ Високо
☐ До 10.000 km

7

Просечна годишња километража коју је возач прешао у
последњих 5 година (мисли се на укупну километражу не само у
конкретном возилу)

☐ 10.000 – 20.000 km
☐ 20.000 – 30.000 km
☐ 30.000 km – 50.000 km
☐ Преко 50.000 km
☐ Ретко

8

Колико често прелазите преко неосигураних путних прелаза?

☐ До 3 пута недељно
☐ Свакодневно
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АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 3
РБ

Питање

Одговор

9

☐ Више пута
Да ли се Вама или некоме кога Ви познајете
десило да наилазак на путни прелаз није ☐ Неколико пута
благовремено уочен
☐ Никад

10

Да ли интензитет железничког саобраћаја (број
возова који саобраћа пругом) може да утиче на ☐ Да
то како ће се возач друмског возила понашати ☐ Не
приликом преласка преко пружног прелаза.

11

Да ли немогућност да се са даљине зауставног
пута угледа сам пружни прелаз (железничке ☐ Да
шине и коловоз на самом прелазу), или сам
прелаз делује запуштено, може да утиче на то да ☐ Не
возач не заустави своје возило испред прелаза.

12

Да ли се Вама лично или некоме кога Ви ☐ Да
познајете догодио случај из претходне тачке.
☐ Не
☐ Никад

13

Да ли заустављате своје возило испред пружног ☐ Ретко
прелаза ако знате да на тој прузи возови веома
☐ Углавном
ретко саобраћају.
☐ Увек
☐

14

Неблаговремено
уочавање прелаза

Разлог због кога се Вама или некоме кога Ви ☐ На тој прузи никад нема
познајете десило да не заустави возило испред
возова
прелаза је:
☐ Журба
☐ Не знам
☐ Осматрањем пруге без
заустављања

15

На који начин проверавате да ли је прелазак
☐ Заустављањем и
преко путног прелаза безбедан?
осматрањем
☐ Не проверавам
192

Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
ПРИЛОГ 7 – Анкетни образац за истраживање ставова корисника путно-пружних
прелаза са пасивном сигнализацијом - онлине анкетирање

ОБРАЗАЦ ЗА ОНЛИНЕ АНКЕТИРАЊЕ КОРИСНИКА ПУТНО-ПРУЖНИХ
ПРЕЛАЗА
ВРСТА ОСИГУРАЊА – ПРЕЛАЗИ ОСИГУРАНИ ПАСИВНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ
АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 1
РБ

Питање

Одговор
☐ Мушки

1

Пол возача

☐ Женски
☐ Теретно возило
☐ Аутобус

2

Врста возила

☐ Доставно (комби)
☐ Путничко возило
☐ Остала (навести)
☐ До 20 година
☐ 20 – 30 година

3

Године старости возача

☐ 30 – 50 година
☐ 50 – 65 година
☐ Преко 65 година
☐ Незапослен
☐ Пољопривредник

4

Занимање

☐ Приватник
☐ Државна служба
☐ Професионални возач
☐ До 5 година
☐ 5 -10 година

5

Возачки стаж

☐ 10 – 20 година
☐ Преко 20 година
☐ Основно

6

Школска спрема

☐ Средње
☐ Високо
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☐ До 10.000 km

7

Просечна годишња километража коју је возач прешао у
последњих 5 година (мисли се на укупну километражу не само у
конкретном возилу)

☐ 10.000 – 20.000 km
☐ 20.000 – 30.000 km
☐ 30.000 km – 50.000 km
☐ Преко 50.000 km
☐ Ретко

8

Колико често прелазите преко неосигураних путних прелаза?

☐ До 3 пута недељно
☐ Свакодневно
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АНКЕТНИ ОБРАЗАЦ – лист 2
РБ

Питање

Одговор

9

☐ Више пута
Да ли се Вама или некоме кога Ви познајете
десило да наилазак на путни прелаз није ☐ Неколико пута
благовремено уочен
☐ Никад

10

Да ли интензитет железничког саобраћаја (број
возова који саобраћа пругом) може да утиче на ☐ Да
то како ће се возач друмског возила понашати ☐ Не
приликом преласка преко пружног прелаза.

11

Да ли немогућност да се са даљине зауставног
пута угледа сам пружни прелаз (железничке ☐ Да
шине и коловоз на самом прелазу), или сам
прелаз делује запуштено, може да утиче на то да ☐ Не
возач не заустави своје возило испред прелаза.

12

Да ли се Вама лично или некоме кога Ви ☐ Да
познајете догодио случај из претходне тачке.
☐ Не
☐ Никад

13

Да ли заустављате своје возило испред пружног ☐ Ретко
прелаза ако знате да на тој прузи возови веома
☐ Углавном
ретко саобраћају.
☐ Увек
☐

14

Неблаговремено
уочавање прелаза

Разлог због кога се Вама или некоме кога Ви ☐ На тој прузи никад нема
познајете десило да не заустави возило испред
возова
прелаза је:
☐ Журба
☐ Не знам
☐ Осматрањем пруге без
заустављања

15

На који начин проверавате да ли је прелазак
☐ Заустављањем и
преко путног прелаза безбедан?
осматрањем
☐ Не проверавам
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Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
ПРИЛОГ 8 – Анкетни образац за истраживање знања корисника путно-пружних
прелаза са активном сигнализацијом - директним анкетирањем

АНКЕТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НИВОА ЗНАЊА ВОЗАЧА О НАЧИНУ РАДА
УРЕЂАЈА НА ПУТНО-ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА ДИРЕКТНИМ НАКЕТИРАЊЕМ
АНКЕТА КОРИСНИКА ПУТНО-ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА

Дана: ______________

РБ
☐ Мушки
1.

Пол возача
☐ Женски
☐ Теретно возило
☐ Аутобус

2.

Врста возила

☐ Доставно (комби)
☐ Путничко возило
☐ Остала (навести)
☐ До 20 година
☐ 20 – 30 година

3.

Годиште возача

☐ 30 – 50 година
☐ 50 – 65 година
☐ Преко 65 година
☐ Незапослен
☐ Пољопривредник

4.

Занимање

☐ Приватник
☐ Државна служба
☐ Професионални возач
☐ До 5 година
☐ 5 -10 година

5.

Возачки стаж
☐ 10 – 20 година
☐ Преко 20 година
☐ Основно

6.

Школска спрема

☐ Средње
☐ Високо
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Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
☐ До 10.000 km

7.

Просечна годишња километража коју је возач прешао у
последњих 5 година (мисли се на укупну километражу не само у
конкретном возилу)

☐ 10.000 – 20.000 km
☐ 20.000 – 30.000 km
☐ 30.000 km – 50.000 km
☐ Преко 50.000 km
☐ Свакодневно
☐ 2 -3 пута недељно

9.

Колико често прелазите преко овог путно-пружног прелаза?

☐ Неколико пута месечно
☐ Веома ретко
☐ Да

10.

Сматрате ли да је прелазак преко пруге представља одређени
ризик?

☐ Не
☐ Не знам
☐ Путем медија
☐ Различитих кампања

11.

Да ли сте и на који начин упознати са ризицима, опасним
ситуацијама који се јављају при преласку преко путно-пружног
прелаза

☐ На обуци
☐ На основу личних искустава
☐ На основу искустава других
☐ Нисам упознат

12.

Да ли сте се негде упознали са начином рада уређаја за
обезбеђење саобраћаја на путно-пружном прелазу

13.

Колико износи време од тренутка активирања семафора до
тренутка спуштања полубраника?

☐ Да
☐ Не
☐ до 5 секунди
☐ 15 секунди
☐ 25 секунди
☐ до 3 секунди

14.

Колико износи време спуштања полубраника износи?

☐ 4 – 6 секунди
☐ 6 - 8 секунди
☐ до 20 с
☐ 25 с

15.

Колико може да износи најкраће време од тренутка спуштања
полубраника (браника) па до наиласка воза?

☐ 30 с
☐ 35 с
☐ 40 с
☐ не знам
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Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
☐ до 2 мин
☐ 3 мин
16.

Колико може да износи најдуже време од тренутка спуштања
полубраника (браника) па до наиласка воза?

☐ 4 мин
☐ 5 мин и више
☐ не знам

17.

Да ли на једном истом прелазу време од спуштања полубраника
па до наиласка воза може да буде различито

☐ Да
☐ Не
☐

Врсте воза (путнички, теретни,
маневарски састав)

☐ Врсте вожње (улазна, излазна,
Ако је горе поменуто време различито од чега оно зависи?
18.

пролазна вожња када је прелаз
на подручју станице)

(може се изабрати више од једног одговора)

☐ Операција које се врше на возу
у станици
☐ Не знам

19.

Да ли постоји могућност да трептачи не раде (семафор не светли)
и полубраници (полубраници) нису спуштени, а да воз наиђе на
прелаз

☐ Да
☐ Не
☐ Не знам
☐ Да

20.

Да ли је уређај у квару ако су полубраници (браници) спуштени 5
и више минута

☐ Не
☐ Не знам

Коју појаву бисте окарактерисали као сигуран квар? (може се заокружити више одговора)

21.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Прошло је најмање 4 - 5 минута како су спуштени полубраници, а воза нема.
Воз је прошао а полубраници се не подижу.
Воз је прошао, браници су се подигли и одмах спустили.
Воз пролази а полубраници се у том тренутку подижу.
Воз се приближава прелазу а полубраници су подигнути.
Браници су се спустили и након 4 - 5 минута подигли, а воза није било, а кад сам хтео да
пређем онда се појављује воз.
Нисам сигуран.
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Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
ПРИЛОГ 8 – Анкетни образац за истраживање знања корисника путно-пружних
прелаза са активном сигнализацијом - онлине анкетирање

АНКЕТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НИВОА ЗНАЊА ВОЗАЧА О НАЧИНУ РАДА
УРЕЂАЈА НА ПУТНО-ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА ОНЛИНЕ АНКЕТИРАЊЕМ
АНКЕТА КОРИСНИКА ПУТНО-ПРУЖНИХ ПРЕЛАЗА

Дана: ______________

РБ
☐ Мушки
1.

Пол возача
☐ Женски
☐ Теретно возило
☐ Аутобус

2.

Врста возила

☐ Доставно (комби)
☐ Путничко возило
☐ Остала (навести)
☐ До 20 година
☐ 20 – 30 година

3.

Годиште возача

☐ 30 – 50 година
☐ 50 – 65 година
☐ Преко 65 година
☐ Незапослен
☐ Пољопривредник

4.

Занимање

☐ Приватник
☐ Државна служба
☐ Професионални возач
☐ До 5 година
☐ 5 -10 година

5.

Возачки стаж
☐ 10 – 20 година
☐ Преко 20 година
☐ Основно

6.

Школска спрема

☐ Средње
☐ Високо
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Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
☐ До 10.000 km

7.

Просечна годишња километража коју је возач прешао у
последњих 5 година (мисли се на укупну километражу не само у
конкретном возилу)

☐ 10.000 – 20.000 km
☐ 20.000 – 30.000 km
☐ 30.000 km – 50.000 km
☐ Преко 50.000 km
☐ Свакодневно
☐ 2 -3 пута недељно

9.

Колико често прелазите преко путно-пружног прелаза?

☐ Неколико пута месечно
☐ Веома ретко
☐ Да

10.

Сматрате ли да је прелазак преко пруге представља одређени
ризик?

☐ Не
☐ Не знам
☐ Путем медија
☐ Различитих кампања

11.

Да ли сте и на који начин упознати са ризицима, опасним
ситуацијама који се јављају при преласку преко путно-пружног
прелаза

☐ На обуци
☐ На основу личних искустава
☐ На основу искустава других
☐ Нисам упознат

12.

Да ли сте се негде упознали са начином рада уређаја за
обезбеђење саобраћаја на путно-пружном прелазу

☐ Да
☐ Не
☐ до 5 секунди

13.

Колико износи време од тренутка активирања семафора до
тренутка спуштања полубраника?

☐ 15 секунди
☐ 25 секунди
☐ до 3 секунди

14.

Колико износи време спуштања полубраника износи?

☐ 4 – 6 секунди
☐ 6 - 8 секунди
☐ до 20 с
☐ 25 с

15.

Колико може да износи најкраће време од тренутка спуштања
полубраника (браника) па до наиласка воза?

☐ 30 с
☐ 35 с
☐ 40 с
☐ не знам
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Агенција за безбедност саобраћаја
Понашање учесника у друмском саобраћају на путно-пружним прелазима
☐ до 2 мин
☐ 3 мин
16.

Колико може да износи најдуже време од тренутка спуштања
полубраника (браника) па до наиласка воза?

☐ 4 мин
☐ 5 мин и више
☐ не знам

17.

Да ли на једном истом прелазу време од спуштања полубраника
па до наиласка воза може да буде различито

☐ Да
☐ Не
☐

Врсте воза (путнички, теретни,
маневарски састав)

☐ Врсте вожње (улазна, излазна,
Ако је горе поменуто време различито од чега оно зависи?
18.

пролазна вожња када је прелаз
на подручју станице)

(може се изабрати више од једног одговора)

☐ Операција које се врше на возу
у станици
☐ Не знам

19.

Да ли постоји могућност да трептачи не раде (семафор не светли)
и полубраници (полубраници) нису спуштени, а да воз наиђе на
прелаз

☐ Да
☐ Не
☐ Не знам
☐ Да

20.

Да ли је уређај у квару ако су полубраници (браници) спуштени 5
и више минута

☐ Не
☐ Не знам

Коју појаву бисте окарактерисали као сигуран квар? (може се заокружити више одговора)

21.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Прошло је најмање 4 - 5 минута како су спуштени полубраници, а воза нема.
Воз је прошао а полубраници се не подижу.
Воз је прошао, браници су се подигли и одмах спустили.
Воз пролази а полубраници се у том тренутку подижу.
Воз се приближава прелазу а полубраници су подигнути.
Браници су се спустили и након 4 - 5 минута подигли, а воза није било, а кад сам хтео да
пређем онда се појављује воз.
Нисам сигуран.
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