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АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ – ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

 

 

Програм истраживачко-развојног рада за ужу научну област Саобраћај и транспорт 

– Безбедност друмског саобраћаја који се спроводи у АМСС-Центру за моторна 

возила обухвата: 

 

 Израду методологија и модела који се примењују у области бенчмаркинга 

безбедности саобраћаја, индикатора перформанси безбедности 

саобраћаја и ставова о опасностима у друмском саобраћају. АМСС–ЦМВ је 

реализовао пројекат „Развој методологије бенчмаркинга безбедности 

саобраћаја у затвореним системима“ чији је наручилац Агенција за безбедност 

саобраћаја Републике Србије. Модел методологије бенчмаркинга безбедности 

саобраћаја је иновациони производ – пројекат који представља увертиру за 

увођење стандарда безбедности саобраћаја ISO 39001 у компанијама и 

организацијама којима је саобраћај и транспорт примарна делатност или које 

своје активности обављају уз активно учешће запослених и сарадника у 

саобраћају; 

 Израду методологија, модела и анализа ризика страдања у друмском 

саобраћају. Стручњаци у АМСС–ЦМВ раде на изради модела избора 

релевантног ризика страдања у саобраћају. Први резултати развоја модела су 

објављени 2013. године у врхунском међународном научном часопису 

категорије М 21, Safety Science, 53 (2013), pp.165-177, ISSN=0925-7535, 

doi:10.1016/j.ssci.2012.06.016, а други који представљају наставак претходно 

објављених истраживања, објављен је у 2016. години у истом часопису број 89C 

(2016), pp. 279-287, ISSN=0925-7535, doi:10.1016/j.ssci.2016.07.005. Модел је 

иновативан у односу на постојеће моделе за оцену ризика страдања у 

саобраћају и може имати најширу примену (држава, округ – регион, локална 

самоуправа, пут, деоница пута). Зато је веома важно нставити даљи рад на 

његовом развоју, промоцији и примени; 

 Развој апликативно-софтверског решења базе података о обележјима 

безбедности саобраћаја. АМСС-ЦМВ у сарадњи са компанијом GDi GIS Data 

d.o.o. из Београда ради на развоју и унапређењу апликативно – софтверског 

решења под називом GDi LOCALIS CMV – Road Safety Database. Софтверска 

платформа (алат) на којој је развијена и у оквиру које се унапређује апликација 

је једна од најпознатијих софтверских платформи за ГИС – Esri ArcGIS 

платформа; 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2012.06.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2012.06.016
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 Развој модела за избор локација за постављање интелигентних 

транспорних система (ИТС) за аутоматско откривање саобраћајних 

прекршаја. АМСС-ЦМВ је реализовао развојни пројекат избора локација за 

постављање система ИТС–видео надзора за аутоматско откривање 

саобраћајних прекршаја. Пројекат је иновативног карактера и по први пут је 

реализован у Републици Србији. У наставку, АМСС-ЦМВ ће радити на даљем 

развоју и унапређењу модела за избор локација за постављање ових система у 

пројектима и истраживањима која ће се покретати (и која су покренута) од 

стране државних институција и организација из области саобраћаја и 

управљања путевима. У оквиру модела примењују се и савремене технике 

снимања и оцењивања безбедносних карактеристика пута у складу са iRAP 

технологијом (iRAP–International Road Assessment Programme) – међународним 

програмом за оцењивање безбедности пута; 

 Развој модела идентификације опасних места, најугроженијих локација 

(црних тачака) на путевима Републике Србије. АМСС-ЦМВ реализује 

активности на развоју модела идентификације опасних места – потенцијалних 

црних тачака. Развој се спроводи кроз реализацију уговорених пројеката са 

појединим локалним самоуправама у Републици Србији. Истраживања и 

анализе које су саставни део развоја модела доприносе унапређењу безбедности 

путева кроз идентификацију и откривање најугроженијих локација на којима је 

потребно применити одговарајуће мере; 

 Истраживање и анализу утицаја карактеристика пута, опреме пута и 

окружења на безбедност пута (деонице пута), применом међународног 

програма за оцену безбедности пута тзв. проактивном методом, iRAP 

(International Road Assessment Programme); 

 Развој методологија и метода за оцену усаглашености саобраћајне 

сигнализације, укључујући уградњу у складу са законом и подзаконским 

актима, као и оцену стања опреме у експлоатацији;  

 Развој методологија и метода за испитивање параметара видљивости и 

осветљења путева са аспекта безбедности саобраћаја. До сада је 

реализовано и покренуто више пројеката који директно примењују 

методологију, уређаје и опрему развијену од стране АМСС-ЦМВ; 

 Истарживање утицаја стања безбедности возила на безбедност 

саобраћаја. 
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Учешће у раду националних и међународних техничких комитета и научно 

стручних организација 

 

Стручњаци АМСС-ЦМВ узимају активно учешће у раду националних и 

међународних техничких комитета и научно-стручних организација. Између осталог 

издвајају се: 

 

 Представник Републике Србије у UNECE WP.29 – Светски форум за 

хармонизацију правилника за возила: 

o WP.29/GRE - Working Party on Lighting and Light-Signaling 

o WP.29/IWG on Periodical Technical Inspection; 

o WP.29/IWG on DETA; 

 АМСС-ЦМВ је пуноправни члан Међународног комитета за техничку исправност 

моторних возила – CITA.  

 Представник Републике Србије у FIA (Federation internationale d’automobile - 

Светска аутомобилска федерација) Electric and New Energy Championships 

Commission-Formula E Championship 

 Представник Републике Србије у CIE (International commission on illumination) div 2. 

Measuring on light and radiation; 

 Члан техничког комитета CIE TC-67 за доношење Стандарда за фотометријска 

испитивања у аутомобилској индустрији; 

 Представник у Техничком комитету Euramet за масу; 

 Представник Републике Србије у OECD – IRTAD (Organisation for Economic Co-

operation and Development – International Road Traffic Accident Database) 

међународној групи за анализу и базе података о обележјима безбедности 

саобраћаја; 

 Представник Републике Србије у ITF – OECD (International Transport Forum – 

Organisation for Economic Co-operation and Development) међународној групи 

за израду документа за рад у области безбедности саобраћаја тзв. Safe System 

Approach; 

 Представник Републике Србије у PRI (La Prevention Routiere Internationale) 

међународне организације за превентиву у саобраћају, као члан Изврчног 

комитета PRI и председник Регионалне групе за централну и источну Европу.  


