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Неравнотежа између захтева и понуде за паркирање се огледа, између осталог, и у дугом 
времену тражења слободног паркинг места. Вожња због тражења паркинг места предста-
вља возачима додатне временске и новчане трошкове. Уз то, доводи до повећања обима 
саобраћаја на мрежи, те доприноси настанку саобраћајних загушења. У овом раду је испитана 
могућност примене савремених информационих технологија у решавању/ублажавању овог про-
блема. Истакнути су критеријуми за увођење оваквог система и очекивани/остварени ефекти 
његове примене. 
Кључне речи: ITS, PGI систем, тражење  паркинг места, ефекти 

1. УВОД 

Данашње друштво карактерише висок степен 
мобилности и степена моторизације, који су до-
вели до стања већих саобраћајних захтева од капа-
цитета саобраћајница. Као последица ове неура-
внотежености сведоци смо све већих саобраћајних 
загушења на мрежама. Међутим, неравнотежа зах-
тева и капацитета се не односи само на инфраст-
руктуру за кретање, већ и за мировање возила (па-
ркирање).  

У том смислу, возила прелазе додатан пут 
тражећи слободно паркинг место, а нека од њих се 
на крају нелегално паркирају на улици. На овај 
начин обим саобраћаја се повећава, а капацитет 
саобраћајница се смањује (респективно), што 
потпомаже настајању саобраћајних загушења, 
односно доводи до повећаног времена путовања, 
повећаног броја саобраћајних незгода, угрожава-
ња животне средине. 

У прошлости је одговор на овај проблем био 
проширење капацитета. Данас, из разлога трош  
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кова и пажње посвећене животној средини, ово 
више није могуће или је могуће у малој мери. Ре-
шење, према томе, не лежи у проширењу, већ ефи-
каснијем коришћењу постојеће саобраћајне ин-
фраструктуре. Ово је могуће остварити коришће-
њем савремених технологија у саобраћају. 

Овај рад има за циљ да укаже на проблеме на-
стале кружењем возила која траже слободно пар-
кинг место и на могућности примене савремених 
информационих технологија у решавању овог 
проблема. 

Структура рада је следећа: у 1. тачки је опи-
сана примена савремених технологија у управља-
њу саобраћајем. Даљи фокус рада је на системима 
за информисање возача (тачка 2) и посебно на 
његовој апликацији за решавање проблема траже-
ња слободног паркинг места (детаљније описаног 
у 3. тачки) - Систему за вођење и информисање 
корисника о заузетости капацитета за паркирање 
(тачка 4). Начин функционисања и основне ком-
поненте Система за вођење и информисање кори-
сника о заузетости капацитета за паркирање (Par-
king Guidance and Information (у даљем тексту: 
PGI) система) дати су у 5. тачки. У 6. тачки ис-
питани су фактори који утичу на одзив корисника 
на поруку PGI система. На које аспекте планира-
ња путовања може да утиче PGI систем и до как-
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вих ефеката то може довести приказано је у тач-
кама 7 и 8, респективно. И на крају, у 9. поглављу 
сабрана су закључна разматрања. 

2. ИНТЕГРАЦИЈА УПРАВЉАЊА 
САОБРАЋАЈЕМ И ИНТЕЛИГЕНТНИХ 
ТРАНСПОРНИХ СИСТЕМА  

Пораст броја путничких аутомобила, као и 
пораст мобилности становника, потенцирали су 
раскорак између просторних и функционалних ко-
мпоненти саобраћаја. Градови су расли и разви-
јали се у популационом и територијалном смислу, 
као и у интензитету друштвеног и приватног жи-
вота; што је довело до већег броја путовања (ау-
томобилом) и до повећања дужине путовања. 
Градске инфраструктуре намењене саобраћају ни-
су у одговарајућој мери пратиле овај пораст. Овај 
раскорак између саобраћајних захтева и капаци-
тета се испољава кроз појаву саобраћајних загу-
шења, као и великог броја нерегуларно паркира-
них возила [1]. Наведена стања су свакодневница 
у већини градова и представљају велики проблем 
јер имају широк опсег деловања – не само да 
утичу на пад квалитета транспортне услуге, већ 
погађају и економију, животну средину и друштво 
у целини [2]. 

Због свега наведеног јавила се потреба за уп-
рављањем саобраћаја, како би се на што разу-
мнији и ефикаснији начин искористиле капацити-
вне могућности постојеће инфраструктуре, у ци-
љу квалитетног опслуживања актуелног саобра-
ћајног захтева. Овај задатак постаје значајнији 
имајући у виду да је путна мрежа у развијеном 
свету углавном достигла своју „коначну форму“ 
(конфигурацију и капацитет). То значи да се на 
изградњу, као капацитивно побољшање путева, не 
може рачунати као на разуман одговор растућим 
саобраћајним захтевима. 

У старијим системима управљања саобраћајем 
процес одлучивања је најчешће био заснован на 
историјским подацима. Стална потреба да уп-
рављачке акције буду у реалном времену с об-
зиром на природу саобраћајног тока остварена је 
развојем Интелигентних Транспортних Система 
(Intelligent Transportation System; у даљем тексту: 
ITS) и њиховом интеграцијом са управљањем 
саобраћајем.  

Интеграција ITS-а и управљања саобраћајем 
омогућава доношење и спровођење интелигент-
них акција у дело, односно омогућава ефикаснији 
и безбеднији саобраћај и боље искоришћење по-
стојећих капацитета. Данас су на мрежи улица и 
путева у градовима присутни бројни подсистеми 
управљања саобраћајем интегрисани са ITS-ом 

[3], док ће фокус овог рада бити на Напредним си-
стемима за информисање возача (Advanced Tra-
veller Information System; у даљем тексту: ATIS), и 
посебно његовој апликацији PGI систему. 

3. НАПРЕДНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
ВОЗАЧА 

Процес одлучивања у вези са путовањем (из-
бор руте, паркиралишта, итд.) је у првом реду за-
снован на навикама и знањима корисника. Међу-
тим, корисници често недовољно добро познају 
саобраћајну мрежу и свесни су само мањег броја 
могућих алтернатива. Нека истраживања показују 
да корисници у просеку познају само од 2 до 4 (а 
највише 6) алтернативних могућности [4]. Уз то, 
саобраћајни услови су неизвесне природе: свако-
дневно се јављају значајна одступања од уобича-
јених саобраћајних стања, а честа је и појава нере-
курентних загушења. Због наведеног се јавља по-
треба корисника за актуелним и поузданим инфо-
рмацијама које би служиле као подршка у процесу 
доношења одлука. Располагање оваквим информа-
цијама омогућено је развојем ITS-а, тачније њего-
вог подсистема: ATIS-а. 

Основни задатак ATIS-а је да возачима (ко-
рисницима) даје информације у реалном времену 
о: стању саобраћаја на путу, очекиваним застојима 
услед саобраћајне незгоде, радовима на путу, 
усмеравању транзитног саобраћаја, расположиво-
сти паркинг места и сл. како би били боље ин-
формисани када доносе одлуке о путовању [4, 5, 
6]. Стога се користи које возачи остварују од 
ATIS-а огледају у: повећању или кориговању зна-
ња, смањењу неизвесности о очекиваним усло-
вима саобраћаја током путовања, и тиме повећању 
ефикасности одлучивања.  

Поред возача, користи од ATIS-а има и град-
ска/општинска управа надлежна за управљање 
саобраћајем, и то тако што примена ATIS-а: по-
бољшава експлоатацију постојеће инфраструктуре 
и смањује појаву и дужину трајања загушења, 
смањује утицај на животну средину, и повећа по-
узданост саобраћајног система и мреже. 

У даљем тексту биће описана примена ATIS-а 
за унапређење подсистема паркирања, али тиме 
последично и транспортног система у целини. 

4. ТРАЖЕЊЕ СЛОБОДНОГ ПАРКИНГ МЕСТА 

Велика заузетост капацитета за паркирање у 
централним градским зонама доводи до тога да 
велики број возача са циљем путовања у оваквој 
зони искуси додатну вожњу због тражења слобо-
дног паркинг места и/или чекање у реду на улазак 
у ванулично паркиралиште. Тражење слободног 
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паркинг места представља кориснику додатне вре-
менске и новчане трошкове, али и изазива фру-
страције и осећај неизвесности чиме се смањује 
поверење у транспортни систем и надлежне који 
њиме управљају [7]. На основу расположиве ли-
тературе [8] може се рећи да је просечно време 
потребно за проналажење слободног паркинг ме-
ста у централним зонама градова широм света из-
међу 3,5 и 14 минута. Узимајући у обзир вредност 
времена, као веома значајан фактор нарочито за 
развијена друштва, може се сагледати колики је 
обим ових губитака. Примера ради, SARECO сту-
дија је проценила да се у Француској сваке године 
изгуби око 70 милиона сати приликом тражења 
слободног паркинг места, што представља губи-
так од око 700 милиона евра [9]. За рачунање уку-
пних новчаних губитака корисника овде треба до-
дати и оперативне трошкове возила (са потрош-
њом горива), и бројне друге параметре које је 
тешко мерити (стрес и фрустрације корисника, 
итд.). 

Међутим, негативне ефекте не осећају само 
директни учесници у тражењу паркинг места, већ 
и друштво у целини. Повећање обима саобраћаја 
доводи даље до смањења брзине, те повећања вре-
мена путовања и смањења нивоа услуге на сао-
браћајној мрежи [10]. На овај начин, возила која 
траже слободно паркинг место доприносе наста-
јању саобраћајних загушења, односно негативно 
утичу на економију, животну средину и квалитет 
живота у граду [11]. 

Треба напоменути и да је утицај возила која 
траже слободно паркинг место на настајање 
загушења већи од утицаја возила у „транзиту“ 
[12], јер се она (услед тражења) крећу мањим бр-
зинама и/или се чешће заустављају, тиме узроку-
јући веће сметње другим учесницима у саобраћају 
[13]. 

Због свега наведеног, иако је вожња због тра-
жења слободног паркинг места дуги низ година 
била занемаривана од стране саобраћајних инже-
њера и планера, последњих година је тема која све 
више добија на актуелности и значају. У том 
смислу, интензивно се испитују узроци који до-
воде до тражења паркинг места и параметри који 
на њега утичу, како би се пронашло решење овог 
проблема [8, 14, 15, 16, 17, 18]. 

Разлог настајања и мере за решавање проблема  

Тражење слободног паркинг места настаје ус-
лед неслагања између захтева и капацитета за пар-
кирање. У неким случајевима ово неслагање може 
бити последица генералног мањка капацитета у 
односу на захтеве и може се једино ефикасно ре-
шавати повећањем капацитета (краткорочно) или 

ограничавањем захтева за паркирање. Међутим, у 
другим случајевима, неслагање је више просторно 
и временски специфично, односно последица је 
просторно и временски (или чак структурно) 
неравномерно искоришћених капацитета за пар-
кирање [19, 20]. То значи да док су једна парки-
ралишта максимално искоришћена дужи време-
нски период у току дана и на њиховим улазима се 
формирају редови за чекање, друга паркиралишта 
у истој зони (која се могу налазити у непосредној 
близини атрактивних паркиралишта) остају неис-
коришћена. Са друге стране, паркиралишта могу 
бити у неком временском периоду максимално ис-
коришћена, док у сваком другом недовољно иско-
ришћена.  

Разлог за ово је најчешће (поред неадекватних 
мера за управљање паркирањем) тај што возачи не 
познају све доступне алтернативе (субјективан 
скуп избора је мањи од објективног) и/или нивое 
заузетости алтернативних паркиралишта. Због то-
га се информацијама о алтернативним паркирали-
штима и њиховим стањима попуњености пре и у 
току путовања може утицати на одлучивање воза-
ча о времену путовања и паркиралишту које ће ко-
ристити. Пружање оваквих информација корисни-
цима омогућено је ATIS-овом апликацијом: PGI 
системом. 

Да би PGI систем могао успешно да реши на-
ведене проблеме, као што се из наведеног може 
закључити, морају бити испуњени следећи пред-
услови: 

1. Однос капацитета и захтева за паркирање: Ка-
пацитети и захтеви за паркирање треба да су 
приближно уједначени. 

 Како расту потешкоће за проналажење сло-
бодног паркинг места, расту и користи од PGI 
система. Међутим, ако су захтеви изразито 
већи од понуде, PGI системи неће бити од ве-
ликог значаја јер ће се возилима скоро цео 
период времена приказивати информација о 
непостојању слободних паркинг места. Са дру-
ге стране, ако су захтеви много мањи од по-
нуде, користи од PGI система ће такође бити 
мале зато што је слободно паркинг место лако 
пронаћи и без помоћи PGI система. 

 Ефикасност функционисања PGI система не 
зависи само од понуде и потражње у ванули-
чним паркиралиштима, већ и од стања парки-
рања на уличним паркиралиштима. Наиме, 
уколико корисник не пронађе слободно пар-
кинг место у жељеном вануличном паркирали-
шту, он може радије паркирати на уличном 
паркиралишту него путовати до следећег вану-
личног паркиралишта [20].  
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 На основу наведеног следи да се користи од 
PGI система могу увећати када су захтеви и 
понуда за паркирање на вануличним паркира-
лиштима приближно уравнотежене, а да је при 
том висок коефицијент искоришћења паркинг 
места на уличним паркиралиштима.  

2. Карактеристике возача: У структури возача 
треба да постоји велики удео оних који недо-
вољно добро познају стање паркирања у зони 
(локације и нивое заузетости паркиралишта) 
[21]. 

5. УВОД У PGI СИСТЕМЕ 

PGI системи комбинују технологије за надгле-
дање, комуникацију, обраду података и дистри-
буцију информација, како би корисницима обезбе-
дили информацију у реалном времену о локаци-
јама и заузетости паркиралишта1. Усмеравањем 
возача ка паркиралиштима где постоје слободна 
паркинг места, смањује се време тражења паркинг 
места и/или чекања у реду на улазу у паркира-
лиште, што за узврат смањује загушења на сао-
браћајној мрежи у близини паркиралишта. 

За приказ поруке користе се тзв. знакови са 
изменљивим садржајем (Variable Message Sign), а 
порука се прима током путовања. У последње вре-
ме додатно се користе и други медији као што су: 
мобилни телефони, навигациони уређаји у возилу, 
интернет и др., од којих су неки у могућности да 
пренесу поруку пре путовања [20]. Уколико се 
користе различита средства за пренос порука 
возачима, мора се водити рачуна да поруке на 
свим средствима буду конзистентне, јер би у 
супротном могао бити угрожена веродостојност 
PGI система [22].  

Знакове са изменљивим садржајем треба лоци-
рати на местима одлучивања на мрежи, тако да се 
смањи време путовања до слободног паркинг ме-
ста; али и пред самим паркиралиштем. Паркира-
лишта се често групишу у зоне да би се смањила 
количина информација која треба да буде прика-
зана на сваком знаку. Информација која се прика-
зује корисницима може бити приказана у тексту-
алној форми дајући само индикацију заузећа 
(„слободно“, „ заузето“, „ затворено“ и сл.) или у 
нумеричкој форми (наведен број слободних пар-
кинг места) [23]. Поред уобичајених фиксних ин-
формација о  називу  објекта и  правцу кретања до 
њега и променљиве информације о постојању сло-
бодних паркинг места у објекту, развојем технике 
и технологије омогућен је приказ широког опсега 
    

1
Овде се под „ паркиралиштима“ подразумевају 

ванулична паркиралишта и паркинг гараже. 

опсега додатних информација у реалном времену, 
као што су цена паркирања и време чекања на 
улазу у паркиралиште [21].  

6. СТРУКТУРА PGI СИСТЕМА 

Основни принцип рада сваког ITS-а, па тиме и 
сваког PGI система, састоји се у прикупљању од-
говарајућих података из транспортног система, 
обради прикупљених података и дистрибуцији ин-
формација. Информација се даље користи од ст-
ране корисника и/или надлежних за управљање 
транспортним системом, што доводи до промене 
стања транспортног система [24]. 

Да би одговорили на захтев стварања и ди-
стрибуције информација о заузетости капацитета 
за паркирање, PGI системи треба да садрже 4 гла-
вна елемента: опрему за надгледање; контролни 
центар; комуникационе технологије и опрему за 
приказ информација. 

6.1. Опрема за мониторинг 
За добијање информација о попуњености обје-

ката потребна је у првом реду опрема за над-
гледање стања паркирања у паркиралиштима. У 
ту сврху, у старијим системима, користио се си-
стем рампи који је првенствено намењен наплати 
паркирања. Систем рампи, који се састоји од ула-
зне рампе, механизма за издавање карата, сензора, 
механизма за поништавање карата и излазне ра-
мпе, успешно раздваја и врши пребројавање во-
зила која уђу и изађу из паркиралишта. За исту 
сврху, новији системи користе различите типове 
сензора (најчешће индуктивне петље), који се 
смештају на улазу и излазу из паркиралишта.  

Поред наведеног, могу се примењивати и сен-
зори континуираног присуства који се уграђују на 
свако појединачно паркинг место те детектују ње-
гову заузетост. Овакав начин надгледања парки-
ралишта има веће трошкове уградње и одржава-
ња, али је погодан јер омогућава и увођење тзв. 
Унутрашњег PGI система2 

6.2. Контролни центар 

Подаци са опреме за надгледање се комуни-
кационим системима преносе до контролног цен-
тра, који је уобичајено стандардни рачунар. У ко-
нтролном центру се врши обрада података са се-
нзора и контрола и исправљање грешака у 
бројању до којих може доћи. Као излазни резултат 
добија се информација о броју слободних паркинг 
места у паркиралишту, која се ажурира у кратком  
    

2Унутрашњи PGI системи воде кориснике од улаза у 
паркиралиште до најближег слободног паркинг места у 
њему. 
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временском периоду (обично на минут или два). 

Уколико паркиралиште ради на локалном ни-
воу, информације се из контролног центра (опет 
преко комуникационих технологија) приказују во-
зачима путем одговарајуће опреме. У супротном, 
информације се прво шаљу до централног про-
цесног центра, где се прикупљају информације са 
свих паркиралишта зоне, и одатле се врши њихова 
дистрибуција.  

6.3. Комуникација 
Као што је већ напоменуто, комуникационе 

технологије су потребне за пренос података са 
сензора до контролног центра, и информација од 
контролног центра до знакова изменљиве сигна-
лизације. PGI системи немају високе захтеве за 
пренос података, па стога постоје различити си-
стеми који су погодни за употребу. Везе могу 
бити жичане (коаксијални, оптички каблови) и бе-
жичне (радио, микроталасне, сателитске или ла-
серске технологије). 

6.4. Опрема за приказ информација 
Опрема за информисање возача може бити ра-

зличитих врста, али се у PGI системима уоби-
чајено користе VMS-ови. Од времена када возачи 
уђу у централну зону и виде први VMS па док не 
дођу до паркиралишта они треба да виде VMS-ове 
који су генерално истог облика, дизајна и боје. 
Комбинација динамичких и статичких знакова 
треба да пренесе поруку о локацији (правцу) и 
заузетости паркиралишта.  

Динамички знаци обезбеђују информације у 
реалном времену о слободним паркинг местима, 
док статички знаци помажу возачима у пронала-
жењу паркиралишта. Сигнализација треба да омо-
гући возачу да унапред уочи да приступа тачки 
одлучивања, али возачи не треба да буду преоп-
терећени са превише знакова у којима би се изгу-
била жељена информација.  

Поред информисања корисника, добијене ин-
формације се могу и архивирати у статистичкој 
бази података и на тај начин послужити у дефи-
нисању мера за управљање паркиралиштем. 

6.5. Остало 
Уз наведене основне елементе, PGI систем мо-

же да садржи и: 
• Камере које надгледају стање саобраћаја у 

приступним улицама; 
• Уређаје за електронску наплату коришћењем 

електронске, индуктивне или магнетне тех-
нологије или технологије паметних картица; 

• Електронске паркинг часовнике који се кори-
сте за контролу трајања паркирања возила на 

улици, наплату паркирања и проверу досту-
пности. 
Последња карика у информационом ITS ланцу 

су возачи који користе приказане информације. 
Међутим, поруке добијене од PGI система су ин-
формативне, а не обавезујуће, па је њихово прих-
ватање и поступање у складу са њима искључиво 
на „добровољној основи“. Због тога је неизвесно у 
којој мери ће се порука користити и тиме у којој 
мери ће PGI систем бити ефикасан. 

7. ПРИХВАТАЊЕ ПОРУКА PGI СИСТЕМА 

Да ли ће се корисник прочитати приказану ин-
формацију и уградити је у процесу одлучивања о 
путовању или не, зависи од: карактеристика ин-
формације, али и од карактеристика корисника и 
путовања. 

7.1. Карактеристике информације 

Информације које описују саобраћајни систем 
на различите начине могу да варирају у бројним 
аспектима, као што су [25]: садржај информације; 
квалитет информације; време и место пружања 
информације; временски аспект и др. 

7.1.1 Садржај информације 

Да би информација била потпуна она треба да 
садржи све важне појмове, и то првенствено при-
марне податке за доношење одређених одлука. С 
обзиром на циљ информисања и вођења кори-
сника, корисницима се морају пружити информа-
ције о заузетости паркинг места по паркиралиш-
тима. Поред тога, развојем технике и технологије 
омогућен је приказ широког спектра додатних ин-
формација у реалном времену. Зато су у последње 
време учестала истраживања која имају за циљ да 
утврде потребе корисника, односно потребан са-
држај додатних информација. Иако су возачи хе-
терогена популација и њихов захтев за додатним 
информацијама зависи од њихових карактеристи-
ка путовања, путокази и цене паркирања по пар-
киралиштима се истичу као најчешћи захтев. Та-
кође је показано [23] да након увођења PGI си-
стема, мањи број возача тражи додатне информа-
ције. Међутим, чињеница да су у неким случаје-
вима тражене нове врсте информација, показује да 
је веза између обезбеђивања информације возачи-
ма и њиховог захтева за додатним информацијама 
динамична и вишестрана, те да је треба периоди-
чно испитивати.  

Ипак, број информација које се приказују ко-
риснику путем VMS-а треба ограничити, због кра-
тког времена за опажање информација, те мале 
могућности перцепције истих. Са друге стране, 
информације које се преносе интернетом и другим 
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средствима могу бити садржајније и обухватити 
све захтеве и жеље корисника.  

На интернет презентацијама уобичајен је при-
каз свих јавних паркиралишта у зони која се на-
лазе у PGI систему, са бројем слободних паркинг 
места у њима, односно попуњеношћу и трендом 
попуњавања. Кликом на жељено паркиралиште, 
добија се више информација о њему, као што су 
радно време и цена.  

Сличне додатне информације могу бити обе-
збеђене и путем уређаја за навигацију у возилу, 
дакле: адреса и радно време паркиралишта и цена 
паркирања у њему; али и фотографија приступне 
улице. Ако је возачу непозната локација, на рас-
полагању му стоји Систем за вођење. 

Поред самог садржаја поруке, битно је да она 
буде и разумљива како не би дошло до различитог 
тумачења. Због тога треба користити језички стил 
без двосмислених и недовољно јасних термина и 
појмова, односно користити стандардне термине и 
пиктограме. 

7.1.2. Квалитет информације 
Параметри квалитета информације су: актуел-

ност и тачност. 
Суштина актуелности информација састоји се 

у скраћивању времена од догађаја до њиховог 
сазнања. У случају PGI система, актуелност је у 
функцији различитих кашњења између прикупља-
ња података опремом за надгледање паркинг ме-
ста и приказа информације на VMS-у. Кашњења 
се састоје од времена потребног за обраду и 
ажурирање података контролној јединици и 
кашњења у телекомуникацијама.  

Тачност је најзначајнија карактеристика инфо-
рмације. Што је информација тачнија, то је већа 
вероватноћа да ће корисници бити у сагласности 
са њом, односно да ће на њу реаговати. Да би 
корисници могли да „процене“ тачност информа-
ције, они је морају бар једном користити (евентуа-
лно могу о њој судити на основу туђих искустава). 
Након поступања у складу са приказаном инфор-
мацијом, поверење у информацију се ажурира. 

Тачност информација PGI система зависи од 
тачности улазних података (дакле од метода дете-
кције и годишта и типа опреме), али и од расто-
јања између VMS-а и паркиралишта. Наиме, ин-
формација на VMS-у се може променити након 
што је возач прочита. У случају великог коефици-
јента искоришћења паркинг места, возач може 
бити вођен до пуног паркиралишта иако је био 
обавештен о постојању слободних паркинг места. 
Потенцијално решење овог проблема је прогноза 
будућег стања паркиралишта и приказ очекиваног 

стања за просечно време вожње од VMS-а до 
паркиралишта.  

7.1.3. Време и место пружања информације 
Од времена и места пружања информације за-

виси да ли ће она бити употребљива или не. Ако 
се VMS постави сувише рано, може се смањити 
тачност пренете информације; док ако се VMS 
постави сувише касно (нпр. пред самим улазом у 
паркиралиште) информација неће бити благовре-
мена, односно неће омогућити доношење одгова-
рајућих одлука на време. Због тога је битно VMS-
ове поставити на местима одлучивања на мрежи. 

7.1.4. Временски аспект 
Временски аспекти информације се баве вре-

менским оквиром на ком је информација засно-
вана. У овом погледу, информација о стању пар-
кирања може бити: 

• историјска, тј. добијена на основу историјских 
података о стању паркирања, 

• тренутна, која показује тренутно стање парки-
рања, или 

• прогнозирана, која се односи на очекивана 
стања у неком будућем периоду. Овај тип ин-
формације генерише се применом рачунарс-
ких алгоритама за прогнозу коришћењем ис-
торијских и тренутних информација. 

7.1.5. Остало 

Под осталим карактеристикама информације 
се најчешће подразумева да ли је она колективна 
или индивидуална. Сви корисници који пролазе 
поред VMS-а су у могућности да користе инфор-
мације које он преноси како би побољшали своје 
одлучивање, због чега се ова информација сматра 
колективном. Насупрот томе, немају сви кори-
сници приступ интернету или скупе нацигационе 
системе у возилу, па се информација добијена са 
ових средстава сматра индивидуалном. 

7.2. Карактеристике корисника и путовања 

Бројне студије су се бавиле испитивањем за-
висности коришћења порука PGI система од со-
цио-економских карактеристика корисника и 
карактеристика путовања. Ове студије су кори-
стиле регресиону анализу како би утврдиле значај 
и тренд појединих карактеристика на одзив кори-
сника [19]. 

7.2.1. Карактеристике корисника 

Истраживања у Манчестеру су показала да 
корисници који сматрају да је „тражење слобо-
дног паркинг места губљење времена“ чешће се 
ослањају на PGI системе [23]. Сматра се да су у 
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питању корисници са великом вредношћу време-
на, односно високим личним дохотком. 

Истраживања из Нотингема су утврдила да 
PGI системе највише користе они који имају 
између 24 и 45 година. С обзиром на то да се ради 
о радно способном становништву, ово се може до-
вести у везу са њиховим личним дохотком, од-
носно вредношћу времена, и тиме потврдити резу-
лтате истраживања у Манчестеру. 

7.2.2. Карактеристике путовања 

У највећем броју студија, утврђена је коре-
лација са учесталошћу и дужином, али и мотивом 
путовања. 

Са порастом дужине путовања, расте и веро-
ватноћа коришћења PGI система. Вероватноћа је 
највећа за кориснике који долазе из другог града, 
а најмања за оне из околине зоне [23]. Са друге 
стране корелација са учесталошћу путовања (пар-
кирања) је негативна, односно што је већа уче-
сталост, то је мања вероватноћа коришћења PGI 
система [20, 23]. Добијене зависности коришћења 
PGI система од дужине и учесталости путовања су 
вероватно последица знања о локацијама и 
преовлађујућим условима у паркиралиштима „ло-
калних“ и честих корисника. Ови корисници сма-
трају да слободно паркинг место могу успешно 
пронаћи и без помоћи PGI система, а његово 
евентуално коришћење служи им за „потврду свог 
знања“. 

Могућност корисника да промене време и/или 
циљ путовања као реакцију на информацију доби-
јену преко PGI система зависи од мотива путо-
вања. У том смислу, оваква реакција се може оче-
кивати пре свега за кориснике са мотивом купо-
вина и рекреација – мотиве који нису стриктно 
везани за конкретно време и простор реализације; 
док је за оне са мотивом рад и пословно мало 
вероватна. Ово потврђују и подаци из Франкфур-
та, где је показано да PGI системе највише ко-
ристе корисници са мотивом куповина, док се они 
са мотивом пословно највише ослањају на соп-
ствено знање и очекивање [19]. 

7. РЕАКЦИЈЕ КОРИСНИКА НА ПОРУКЕ PGI 
СИСТЕМА 

У зависности од тога да ли је информација 
примљена пре путовања (код куће) или током 
путовања (у возилу) зависи и ниво планирања пу-
товања на који она може да утиче. 

Информација примљена пре путовања може 
подржати доношење одлуке на стратешком нивоу, 
и то тако што може утицати на следеће аспекте 
путовања: 

• Време путовања: Информација примљена пре 
путовања о великој заузетости и/или растућем 
тренду заузетости капацитета за паркирање 
може утицати на корисника да одложи пла-
нирано путовање, док се не ослободе паркинг 
места у жељеном паркиралишту или генерал-
но у циљној зони;  

• Циљ путовања (дестинација): Сазнање да би 
имао потешкоће око паркирања, може опре-
делити корисника да промени планирану де-
стинацију. То обично значи да уместо објекта 
у централној зони посети сродан на пери-
ферији града.  

• Избор вида превоза може такође бити под 
утицајем поруке са PGI система.  

• Информација о великој заузетости капацитета 
за паркирање може навести корисника да, 
уместо путничким аутомобилом, путује ЈГТП-
ом или неким другим, одрживијим видом 
превоза.  

• Број путовања: Свест и знање о непостојању 
слободних паркинг места могу определити ко-
рисника да у потпуности одустане од реа-
лизације планираног путовања. Са друге стра-
не, како PGI системи смањују неизвесности и 
повећавају погодности за путовање аутомоби-
лом, корисници могу бити охрабрени да више 
користе свој аутомобил и чешће путују у це-
нтар [19]. 
Ако се информација прими током путовања 

она може подржати доношење одлуке на такти-
чком нивоу, и то: 
• Информација о заузетости паркиралишта цен-

тралне зоне и паркиралишта која су у систему 
„Паркирај и вози се“ може утицати на возача 
да промени вид превоза и путовање наставе 
ЈГТП-ом; 

• И на крају, оно што се сматра и основним за-
датком PGI система, јесте да добијена инфор-
мација може утицати на промену избора пар-
киралишта, а тиме и избора руте.  
Време и локација обезбеђивања информације 

су у негативној корелацији са слободом избора ко-
рисника; тј. како време пролази објективни скуп 
алтернатива (избора) се све више смањује. Због 
тога возачи који користе PGI систем пре путовања 
могу имати веће користи од оних који га користе 
искључиво у току путовања [19]. 

8. ЕФЕКТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ PGI 
СИСТЕМА 

Очекивани ефекти увођења PGI система обух-
ватају ефикасније коришћење капацитета за пар-
кирање и смањење времена тражења паркинг ме-
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ста и чекања у реду испред паркиралишта. Оче-
кује се да ће смањење броја паркираних возила на 
уличним паркиралиштима и смањење вожње због 
тражења слободног паркинг места допринети хар-
монизацији саобраћајног тока и побољшању жи-
вотне средине.  

Олакшавањем коришћења паркиралишта у 
центру града може се смањити забринутост кори-
сника због путовања у зону што доприноси реви-
тализацији зоне. 

Класификација очекиваних користи са одгова-
рајућим индикаторима за евалуацију реализова-
них ефеката увођења PGI система приказана је 
слици 1. 

У даљем тексту биће детаљније описане све 
поменуте користи илустроване примерима доса-
дашњих светских искустава [21, 22, 25, 26, 27] – 
углавном из европских и јапанских градова. Наве-
дене вредности, ипак, треба узети са резервом, јер 
су под утицајем бројних локалних фактора. 

 

 
Слика 1 - Класификација користи од PGI система  
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8.1. Повећање ефикасности и искоришћења 
паркиралишта 
Повећање ефикасности и искоришћења парки-

ралишта се огледа кроз: просторну расподелу пар-
кирања и смањење времена чекања испред пар-
киралишта. 

8.1.1. Просторна расподела паркирања 
Увођење PGI система доводи до равномер-

нијег коришћења вануличиних капацитета за пар-
кирање, односно доприноси бољем просторном 
управљању паркирањем [23]. Боље коришћење 
постојећих капацитета за паркирање смањује 
потребу за изградњом нових. 

У јапанском граду Тојота утврђено је да је 
искоришћење атрактивне паркинг гараже Шин-
Тојота смањена са 130% на 111%. До смањења је 
дошло постепено, фазним увођењем различитих 
типова опреме за дистрибуцију информација ко-
рисницима. 

8.1.2. Смањење времена чекања испред 
паркиралишта 
Возила која стоје у реду испред паркиралишта 

представљају заправо додатни захтев за пар-
кирање. Равномернијим коришћењем паркирали-
шта смањује се овај број, као и време проведено у 
реду. 

Ово је потврђено и у Тојоти, где се време 
чекања смањило за чак 27 минута (63%). И у овом 
случају, свака нова опрема за дистрибуцију инфо-
рмација додатно је смањила време чекања. Број 
возила који чекају у реду је у Уцуномији (Јапан) 
смањен за 74%. 

8.2. Хармонизација саобраћајног тока 
До хармонизације саобраћајног тока долази: 

смањењем времена тражења слободног паркинг 
места, смањењем нелегално паркираних возила на 
уличним паркиралиштима, смањењем броја и тра-
јности саобраћајних загушења и повећањем без-
бедности саобраћаја. 

8.2.1. Смањење времена тражења слободног 
паркинг места 
Вођење корисника директно до паркиралишта 

на коме постоје слободна паркинг места смањује 
време вожње због тражења слободног паркинг 
места и тиме укупно време путовања.  

Истраживање у Саутхемптону су пронашла да 
су возачи смањили време проведено у тражењу 
слободног паркинг места у просеку за 50%: са 2,2 
на 1,1 минут.  

У граду Тојоти просечно време потребно за 
паркирање мерено од тренутка доласка возила у 
централни део града до тренутка паркирања во-

зила је смањен са 12 на 6 минута. Број возило 
километара за возила која користе паркиралишта 
централне зоне смањен је за 47% (са 115,7 на 61,2 
возило километара на дан). У данском граду 
Олборгу, просечна дужина путовања од уласка у 
централну зону до циља путовања смањена је за 
115 метара. 

8.2.2. Смањење нелегално паркираних возила на 
уличним паркиралиштима 
Повећање искоришћења вануличних паркира-

лишта може смањити захтев за уличним парки-
рањем. Истраживање спроведено у Јапану је пока-
зало да после увођења PGI система у граду Сапо-
ру, до тада велики број паркираних возила на заб-
рањеним местима је смањен, и то за 25% радним 
данима, а за 50% викендом и празницима. Про-
мена расподеле акумулације паркирања по стру-
ктури паркинг места у корист вануличних парки-
ралишта је пожељна, јер доприноси повећању 
квалитета и безбедности осталих подсистема 
саобраћаја.  

8.2.3. Ублажавање саобраћајних загушења 
Возила која траже слободно паркинг место 

повећавају обим саобраћаја, и то за чак до 74% 
[8]. Са друге стране, (нелегално) паркирана возила 
на уличним фронтовима смањују капацитет сао-
браћајница [28]. Овај утицај се може објаснити 
повременим блокирањем суседне траке возилима 
која улазе или излазе са паркинг места, као и 
„ефектом трења“ (“frictional effect”)3 уличног пар-
киралишта на саобраћајни ток у суседној групи 
трака. Све то доприноси паду нивоа услуге на сао-
браћајној мрежи и настајању саобраћајних загу-
шења. 

Међутим, PGI системи утичу на оба наведена 
параметра: смањују време тражења паркинг места 
и број паркираних возила на уличним паркира-
лишта, те се очекује и њихов позитиван утицај на 
ублажавање саобраћајних загушења. 

8.2.4. Повећање безбедности 
Не постоје докази о утицају PGI система на 

безбедност, али се претпоставља да позитиван 
утицај постоји због смањеног обима уличног пар-
кирања, времена путовања и фрустрација возача. 

8.3. Побољшање животне средине 
Смањење времена путовања, као и смањење 

    
3Ефекат трења настаје због потребе возача који 

саобраћа уз паркирана возила да компензује неколико 
фактора који не постоје у траци којој није суседно улично 
паркирање. Ово укључује [29]): могућност да претходни 
возач неочекивано успори да би се паркирао, могућност да 
врата паркираног возила буду отворена са стране улице и 
смањену видљивост. 
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броја и степена саобраћајних загушења, смањују 
потрошњу горива и тиме ниво аерозагађења, ниво 
смога и уопште побољшавају квалитет животне 
средине.  

Утицај PGI система на животну средину вре-
днује се преко смањења нивоа CO2 и NOx. У Тојо-
ти је ниво CO2 смањен са 35,2 на 18,5 g, а ниво 
NOx са 121,0 на 63,5 (kg-c). 

Истраживање у Саутхемптону било је засно-
вано на разлици у временима тражења слободног 
паркинг места и чекања у реду на улазак у вану-
лично паркиралиште „пре“ и „после“ имплемен-
тације PGI система, и другим информацијама као 
што су веза између брзине кретања и емисије ште-
тних издувних гасова и сл. Утврђено је да је у вр-
шном периоду дошло до смањења потрошње го-
рива и емисије штетних гасова за 6% и 15% за пу-
товања дужине 10 km и 3 km, респективно.  

8.4. Повећање задовољства корисника 

8.4.1. Погодности за кориснике 
Један од параметара квалитета паркирања са 

аспекта корисника, а према нашим истраживањи-
ма и најзначајнији [30], је време тражења слобо-
дног паркинг места. Због тога се смањењем вре-
мена тражења паркинг места повећавају погод-
ности за кориснике, а тиме и њихово задовољство 
подсистемом паркирања и поверење у надлежне 
за управљање паркирањем. 

Међутим, како је перцепција времена тражења 
слободног паркинг места субјективна ствар и сва-
ки корисник је другачије доживљава, за оцену 
овог критеријума није довољно вредновати реали-
зоване уштеде у времену путовања, већ „опажене“ 
уштеде. До опажених уштеда долази се методом 
зависних истраживања (анкетом корисника), и то 
одговором на питање: „Да ли се време путовања / 
тражења паркинг места смањило од увођења PGI 
система?“ и, евентуално, „За колико?“. У анкети 
спроведеној у Окајами, више од 90% корисника 
система је изјавило да се време тражења паркинг 
места и време чекања на улазу у паркиралиште 
смањило, а чиме су фрустрације у вези са тим ели-
минисане.  

За оцену степена препознатих користи неки 
аутори [27] препоручују и утврђивање цене коју 
су корисници спремни да плате за добијање ин-
формације. Што је цена већа, то је и препозната 
корист већа. 

8.4.2. Коришћење система и намера да се 
користи у будућности 
Пракса је да се након имплементације PGI си-

стема именује тело које ће прикупљати податке о 
проценту возача који користе обезбеђене инфор-

мације, тј. о степену коришћења система. Иску-
ства показују да се овај број повећава са увођењем 
различитих врста опреме за дистрибуцију инфо-
рмација. Намера за коришћењем ових система у 
будућности зависи од досадашњих искустава ко-
рисника и утврђује се анкетом. 

8.5. Регионална ревитализација 
Лоше стање паркирања у централној зони мо-

тивише возаче на промену дестинације, чиме це-
нтрална зона губи конкурентност са периферним 
зонама. Међутим, увођењем PGI система олак-
шава се проналажење слободног паркинг места, 
што може охрабрити кориснике да чешће долазе у 
центар града, и тиме се зона ревитализује. 

На основу свега наведеног се може закључити 
да се имплементацијом PGI система остварују 
бројни позитивни ефекти, како у транспортном 
систему тако и ван њега. Користи не осећају само 
возачи – корисници овог система, већ и кори-
сници ЈГТП-а, теретни и комерцијални саобраћај, 
становници зоне, итд. Треба напоменути и то да је 
перцепција корисника о позитивним ефектима још 
већа од реализоване. Ово би могло бити веома 
значајно у развоју интегрисаних мера, пошто обе-
збеђивање информација може повећати њихово 
прихватање [22]. 

Уз то, не постоје озбиљне препреке за увођење 
PGI система, осим финансијских. Међутим, сту-
дије наводе да користи од ових система могу да 
премаше трошкове. Кост-бенефит анализа урађена 
за увођење PGI система у Саутхемптону је по-
казала да је овај систем економски исплатив. 
Показало се да се трошкови инвестиција поврате 
за период мањи од 5 година. Даље, годишње сма-
њење у оперативним трошковима возила и годи-
шње повећање у приходу надлежних за експлоа-
тацију паркиралишта превазилази годишње опера-
тивне трошкове PGI система са односом користи 
и трошкова од 1,85 [21]. 

9. ЗАКЉУЧАК 

Неуравнотеженост захтева и капацитета за 
паркирање узрокује вожњу због тражења слобо-
дног паркинг места. Она представља корисницима 
додатне временске и материјалне трошкове, али и 
доприноси појави саобраћајних загушења што не-
гативно утиче на транспортни систем, економију 
и животну средину. 

Уколико је дебаланс између захтева и капа-
цитета изазван неравномерним (временским и 
просторним) коришћењем расположивих капаци-
тета, смањење времена тражења слободног пар-
кинг места се може постићи увођењем PGI си-
стема. На ком нивоу планирања ће информација 
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PGI система бити интегрисана зависи од времена 
када се прима: пре путовања или у току путовања. 
Информације добијене пре путовања утичу на 
планирање на стратешком нивоу и могу довести 
до промене планираног времена путовања, дес-
тинације, вида превоза или чак до потпуног оду-
стајања од реализације путовања. Са друге стране, 
информација примљена током путовања може 
утицати на тактичком нивоу, и навести возача да 
промени вид превоза (систем „Паркирај и вози 
се“) или планирано паркиралиште, а тиме и руту 
путовања. 

Да ли ће се поруке добијене од PGI система 
користити, односно да ли ће увођење система да-
ти очекиване ефекте, зависи са једне стране од 
стања попуњености уличних и вануличних капа-
цитета за паркирање, али и од карактеристика ко-
рисника и путовања. 

Примена PGI система доприноси просторном 
управљању паркирањем и хармонизује саобра-
ћајни ток, што индиректно смањује негативан ути-
цај на животну средину и повећава задовољство 
корисника. Поред очекиваних позитивних утицаја 
на подсистеме паркирања и динамичког саобра-
ћаја, ови системи системи могу допринети ревита-
лизацији зоне, охрабрујући кориснике да чешће 
долазе у њу.  

На основу светских искустава о реализованим 
користима PGI система може се закључити да се 
коришћење ових система повећава увођењем до-
датних средстава за дистрибуцију порука кори-
сницима, па тиме расту и реализоване користи. 
Због тога сугерише увођење различитих средстава 
за дистрибуцију порука. 

Сада је на располагању све већи број ITS ап-
ликација у различитим видовима транспорта. Да 
би се постигла максимална корист, све ITS ап-
ликације морају бити компатибилне, што значи да 
њихова имплементација мора бити заснована на 
стратешком оквиру. Тај оквир обезбеђује ITS 
архитектура.  

Појава таблета и паметних телефона је у про-
текле две године веома изменила стандардну пре-
дставу и виђење ITS архитектуре у области ин-
формисања корисника. Овај раст је веома јак, нео-
чекиван, али пружа и пружаће корисницима нес-
лућене могућности и погодности. У наредном пе-
риоду идеје, пројекти, размишљања о PGI сис-
темима од пре десет година, ако нису реализова-
ни, мораће проћи детаљну ревизију. 
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SUMMARY 

PARKING GUIDANCE AND INFORMATION SYSTEM 

Imbalance between parking supply and demand is reflected, among others, in long parking search 
time. Cruising for parking represents additional time and money costs for drivers. In addition, it 
increases traffic volume and hense contribute to traffic congestion. In this paper the possibility of 
using modern information technology in solving/mitigating this problem is examined. The criteria for 
the introduction of such system and expected/actual effects of its implementation are highlighted. 
Key words: ITS, PGI system, parking search, effects 




