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МЕТОДЕ ИЗБОРА ТРАСЕ ЗА КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ
ОПАСНЕ РОБЕ У ФУНКЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
METHODS FOR SELECTION THE ROUTE OF THE VEHICLES FOR
DANGEROUS GOODS TRANSPORT ACCORDING TO TRAFFIC
SAFETY
Борис Антић1, Ненад Милутиновић2, Марко Маслаћ3
Резиме: Транспорт опасне робе представља сложен процес током кога се морају ускладити
законске и све остале процедуре, како би се транспорт обавио на начин којим се не угрожава
безбедност саобраћаја дуж транспортног пута. Саобраћајне незгоде у којима учествују возила
која транспортују опасну робу су веома ретке, али када се догоде могу имати несагледиве и
трајне последице по живот и здравље људи, њихову имовину и животну средину. У процесу
управљања ризиком приликом транспорта опасне робе, избор траса за кретање ових возила
представља један од најважнијих корака, посебно ако траса пролази кроз локалну заједницу,
односно кроз насеље. Имајући то у виду, у раду су приказане најзначајније методологије које
се односе на избор траса за кретање ових возила на основу фреквенцијe саобраћајних незгода
дуж трасе. За сваку од методологија посебно, дат је приказ фаза које је неопходно извршити
у циљу утвђивања величине ризика, дефинисани су параметри и дати модели за њихов
прорачун као и предности и недостаци сваке од методологија. Поред ових података, дат је и
приказ практичне примене, односно њихово подручје примене у пракси.
Кључне речи: избор трасе, опасна роба, безбедност саобраћаја, возила, управљање ризиком.
Abstract: Transport of dangerous goods is a complex process during which the need to harmonize
the legal and other procedures, in order to transport carried out in a manner which does not endanger
the road safety along the haul road. Traffic accidents involving vehicles transporting dangerous
goods are very rare, but when they happen can have a devastating and lasting impact on the lives
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and health of people, their property and the environment. In the process of risk management during
the transport of dangerous goods, the choice of route for the movement of these vehicles is one of
the most important steps, particularly if the route passes through the local community and the city.
With that in mind, this paper presents the most important methodologies relating to the choice of
route for the movement of these vehicles based on the frequency of accidents along the route. For
each particular methodology, presents the stages that need to be made in order to determine the
magnitude of the risk parameters are defined and provide models for their budget as well as the
advantages and disadvantages of each methodology separately. In addition to these data, this paper
reviews the practical application of each of them, and their range of application in practice.
Keywords: route selection, dangerous goods, traffic safety, vehicles, risk management.

1.

УВОД

Транспорт опасне робе представља посебну врсту транспорта за коју се везују
највећи ризици приликом извршења транспортног процеса. Возила за транспорт
опасне робе у укупном саобраћају учествују у веома малом проценту, па су самим
тим и саобраћајне незгоде у којима учествују ова возила ретке, али када се догоде
могу имати несагледиве и трајне последице по живот и здравље људи, њихову
имовину и животну средину. Уколико се саобраћајна незгода догоди на делу
транспортног пута који пролази кроз насеље последице саобраћајне незгоде поред
учесника у самој незгоди, могу имати директан утицај и на локалну заједницу,
односно становништво које се налази у зони утицаја опасне робе дуж транспортног
пута.
Имајући у виду ризике које са собом носе возила за транспорт опасне робе
неколико иностраних аутора и међународних организација (Fabiano, 2002; 2005,
Yang, 2010, Oggero, 2005, Raemdonck, 2013, PHMSA4, FHWA5) спровели су анализу
саобраћајних незгода у којима су учествовала возила која транспортују опасну робу.
Инцидентне ситуације приликом транспорта опасне робе најчешће се догађају у
друмском саобраћају (63%). Према подацима PHMSA, у САД-у, овај проценат
достиже чак 88%, док у Европској Унији (ЕУ-27) износи око 63% (Fabiano, 2005).
Студија у којој су прикупљени подаци из 95 земаља света, која је обухватала
период 1930-2004. године, (Oggero, 2005) показала је константан пораст
саобраћајних незгода у којима учествују возила која транспортују опасну робу.
Саобраћајне незгоде у којима учествују ова возила, најчешће се догађају на
аутопутевима (81.4%), затим на осталим двотрачним путевима ван насеља (7.7%),
градским саобраћајницама (7.6%) и у тунелима (3.3%) (Yang, 2010).
Поред последица које се односе на учеснике саобраћајних незгода, долази и до
последица у виду ослобађања опасних материја (78%), пожара (28%), експлозија
(14%), гасних облака (6%). Укупан проценат прелази 100%, јер се као коначна
последица може јавити и комбинација наведених појединачних последица (Oggero,
2005).
Имајући у виду наведене податке потребно је извршити преглед стања
безбедности саобраћаја возила која транспортују опасну робу у оквиру доступних
светских истраживања, са освртом на методологије које се односе на избор траса за
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кретање ових возила на основу фреквенцијe саобраћајних незгода дуж трасе пута
(Табела 1).
Табела 1. Преглед студија за избор траса за кретање возила која транспортују
опасну робу на основу фреквенције саобраћајних незгода

Аутор

Година

Земља

Bubbico et al.
Fabiano et al.
Fabiano et al.
NHI and
FHWA
Raemdonck
et al.

2004
2002
2005
1996

Италија
Италија
Италија
САД

Да
Да
Да
Да

2013

Белгија

Да

2.

Избор траса се врши
на основу
вишекритеријумске
анализе

Процена
настанка СН
укључује
локалне
параметре
Не
Да
Да
Не
Да

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Базе података о саобраћајним незгода у којима су учествовала возила која
транспортују опасну робу су ретке и непотпуне. Ипак последњих година, овој
области се придаје доста пажње, не због учесталости незгода, већ због последица
које оне могу изазвати.
Узимајући у обзир чињеницу да се од укупног броја инцидентних ситуација са
опасном робом, највећи број њих догоди у процесу превоза, укупно 35%, може се
закључити да управљање ризиком од настанка инцидентне ситуације може имати
велику улогу у превенцији настанка саобраћајних незгода и смањењу величина
последица (Миловановић, 2012).
У раду је приказано неколико метода избора траса за кретање возила која врше
транспорт опасне робе у функцији безбедности саобраћаја. Методе избора траса су
дефинисане на основу анализе саобраћајних незгода и локалних параметара.
Анализа саобраћајних незгода вршена је на основу базе података о саобраћајним
незгодама, док је допринос локалног параметра настанку саобраћајне незгоде
одређен доделом тежинске вредности сваком параметру посебно.
Ризици који се јављају приликом избора траса могу се поделити на:
индивидуални, друштвени, апсолутни, специфични. Прорачун ризика у процесу
избора траса за кретање возила која транпортују опасну робу, за одређену деоницу,
представља изведени показатељ, који се дефинише као производ вероватноће
настанка инцидентне ситуације (у овом случају саобраћајне незгоде) и величине
могућих последица од инцидентне ситуације.
Ризик = Вероватноћа × Последице

(1)

Где вероватноћа представља стопу саобраћајних незгода са учешћем возила
која транспортују опасну робу у јединицама број незгода по возило километру; а



Борис Антић, Ненад Милутиновић, Марко Маслаћ
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ВОЗИЛА КОЈА ТРАНСПОРТУЈУ ОПАСНУ РОБУ СА ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗБОР ТРАСЕ ЗА КРЕТАЊЕ

последице представљају степен становништва потенцијално изложених незгоди са
учешћем возила које транспортује опасну робу на деоници трасе пута предвиђеног
за транспорт опасне робе (National Highway Institute and Federal Highway
Administration, 1996).
3.

РЕЗУЛТАТИ

У циљу утврђивања безбедности саобраћаја возила која транспортују опасну
робу, италијански аутор (Fabiano et al., 2002) искористио је националну базу
података о саобраћајним незгодама у којима су учествовала ова возила и спровео
дубинску студију појединачних саобраћајних незгода. Поред детаљно анализираних
последица саобраћајних незгода извршена је и анализа непосредних узрока који
доводе до настанка саобраћајне незгоде (Слика 1). Добијени резултати се касније
укључују у процену ризика за одабир траса којима се крећу возила која транспортују
опасну робу.

Слика 1. Непосредни узроци саобраћајних незгода у којима су учествовала возила која
врше транспорт опасне робе (Fabiano et al., 2002)

Као најзначајнији непосредни узроци саобраћајних незгода у којима су
учествовала возила која превозе опасну робу, на основу анализираних саобраћајних
незгода издвајају се небезбедна брзина (40.4%), изненадно створена препрека на
путу (33.1%) и умор возача (12%).
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3.1.

Преглед методологија за избор траса за кретање возила која превозе
опасну робу на основу фреквенције саобраћајних незгода

Према препоруци Fabiano et al., (2002) у оквиру управљања ризиком приликом
транспорта опасне робе, односно утврђивања траса за кретање ових возила, полазну
тачку представља утврђивање стопа настанка саобраћајних незгода, као и величина
њихових последица.
Фреквенција настанка саобраћајних незгода се може изразити као:
fi = γi Li ni
γi = γo ∑6𝑗=1 ℎj

(1)
(2)

где је:
γi – очекивана стопа настанка саобраћајне незгоде (незгода по км по возилу);
Li – дужина деонице (у км);
ni – број возила;
γo – базна фреквенција (незгода по км по возилу);
hj – локални фактори на посматраној деоници.
На основу анализираних саобраћајних незгода, утврђени су параметри
(дефинисани у оквиру локалних фактора на посматраној деоници пута hj) који могу
имати утицај на настанак саобраћајне незгоде. Параметри су подељени у пет
категорија:
•
h1, h2 – геометријске карактеристике пута;
•
h3 – број саобраћајних трака;
•
h4 – метеоролошки услови;
•
h5 – величина и структура саобраћајног тока.
Посебну категорију локалних фактора (h6) на посматраним деоницама
представљају тунели и мостови, али они у овом случају нису узети у разматрање.
Вредности параметара везаних за број саобраћајних трака и величину саобраћајног
тока зависе од категорије пута, док су дефинисане тежинске вредности осталих
(најзначајнијих) параметара приказани су у табели 1.
Табела 2. Тежинске вредности параметара за карактеристике саобраћајница и
метеоролошке услове (Fabiano et al., 2005)

Локални фактори на посматраној деоници
Пут у правцу
Радијус кривине >200m
Радијус кривине <200m
Пут без подужног нагиба
Успон (нагиб <5%)
Успон (нагиб >5%)
Пад (нагиб <5%)
Пад (нагиб >5%)
Услови добре видљивости (сунчано време)
Услови смањене видљивости (киша/магла)

h1
1
1.3
2.2
-

h2
1
1.1
1.2
1.3
1.5
-

h4
1
1.5
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За одређени сценарио S (настанак саобраћајне незгоде + настанак инцидентне
ситуације), фреквенција настанка саобраћајних незгода се може изразити као:
fi = γi Li ni Ps Pi

(3)

где је:
Ps – вероватноћа настанка саобраћајне незгоде за сценарио S;
Pi – вероватноћа настанка пожара након саобраћајне незгоде.
Број саобраћајних незгода са погинулим лицима за сценарио S (Fabiano et al.,
2005) можемо изразити преко једначине:
Dr = ∑𝑠 𝑓r Nr,s Pf,s

(4)

где је:
fr – стопа саобраћајних незгода на деоници пута (број незгода на годишњем нивоу);
Nr,s – број погинулих лица на деоници пута;
Pf,s - вероватноћа настанка саобраћајне незгоде.
Поред одређивања вероватноће настанка саобраћајних незгода дуж одабране
трасе пута, веома је важно и прогнозирати и могући број настрадалих лица, као
последицу саобраћајне незгоде.
Број настрадалих лица за сценарио S, изражава се као:
Ns = Ns1 + Ns2
Ns1 = k (v AL1)
Ns2 = D (AL2)

(5)
(6)
(7)

где је:
Ns1 – број настрадалих лица која се налазе у возилима;
Ns2 – број настрадалих лица која су се у тренутку саобраћајне незгоде налазили у
зони утицаја опасне робе;
к – попуњеност возила (путника по возилу);
v – густина саобраћајног тока (возила по m2);
D – густина насељености становника (становника по km2);
AL1 – зона утицаја опасне робе (m2);
AL2 – зона утицаја опасне робе (km2).
Број погинулих лица на деоници пута изражава се као:
Nr,s = (Asin kv + Asoff dp) Pf,s

(8)

где је:
Asin – зона утицаја опасне робе која се односи на учеснике у саобраћајној незгоди
(m2);
Asoff – зона утицаја опасне робе која се односи на становништво дуж трасе пута
(km2).
За разлику од Fabiano et al., (2002;2005) који рачуна вероватноћу настанка
саобраћајних незгода и њихових последица, дуж трасе превозног пута, National
Highway Institute and Federal Highway Administration, (1996) дефинише број
очекиваних саобраћајних незгода, и то за сваку деоницу трасе пута. Наиме, број
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очекиваних саобраћајних незгода разликује се у зависности од пређеног пута возила
које транспортује опасну робу. Укупна деоница којом пролазе ова возила се дели на
мање деонице, па се на основу тога прорачунава очекиван број саобраћајних незгода
посебно за сваку деоницу пута. Према спроведеним истраживањима (National
Highway Institute and Federal Highway Administration, 1996.) очекиван број
саобраћајних незгода на деоници којом се транспортује опасна роба може се
изразити преко једначине:
Pa = A x L s

(9)

где је:
Pa – очекиван број саобраћајних незгода дуж деонице трасе пута;
А - стопа саобраћајних незгода односно број саобраћајних незгода по возило
километру дуж деонице трасе пута;
Ls - дужина деонице пута у километрима.
Raemdonck et al., (2013) вероватноћу настанка саобраћајне незгоде на одређеној
деоници дефинишу помоћу два параметра приказаних у једначини:
P = Pca x C

(10)

где је:
P – вероватноћа настанка саобраћајне незгоде;
Pca – општа вероватноћа настанка саобраћајне незгоде;
C – локални параметар посматране деонице пута.
Општа вероватноћа настанка саобраћајне незгоде рачуна се на основу
фреквенције настанка саобраћајних незгода возила која транспортују опасну робу и
превезене количине опасне робе на одређеној деоници.
Pca = Fca x Qtkm

(11)

где је:
Fca – фреквенција настанка саобраћајних незгода изражена у броју незгода по km;
Qtkm – количина превезене опасне робе изражена у tkm.
Док се локални параметар посматране деонице пута изражава помоћу следеће
једначине:
C = Ylok x Yavg
Yavg = Ytotal x (L/Ltotal)

(12)
(13)

где је:
Ylok – број саобраћајних незгода на деоници дужине L;
Yavg – просечан број саобраћајних незгода на деоници дужине L;
Ytotal – укупан број саобраћајних незгода на читавој деоници којом пролазе возила
која транспортују опасну робу;
L – дужина деонице за коју се рачуна локални параметар;
Ltotal – дужина читаве деонице којом се крећу возила која превозе опасну робу.
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4.

ДИСКУСИЈА

У процесу одређивања траса за кретање возила која превозе опасну робу веома
важно место заузима и прорачун вероватноће настанка саобраћајних незгода у
којима учествују ова возила као и величина последица тих саобраћајних незгода.
Последњих година развијено је неколико методологија за прорачун вероватноће
настанка саобраћајне незгоде, а већина њих се заснива на подацима о саобраћајним
незгодама у претходном периоду (базе података) и локалних параметара, који могу
имати велики утицај како на настанак саобраћајне незгоде, тако и на величину
њених последица.
На основу спроведених дубинских анализа саобраћајних незгода у којима су
учествовала возила која превозе опасну робу Fabiano et al., (2002;2005) утврдили су
да се геометрија пута, број саобраћајних трака, величина и структура саобраћајног
тока и метеоролошки услови издвајају као најзначајнији локални параметри који
могу допринети настанку саобраћајне незгоде.
Стопа саобраћајних незгода има велику зависност и са категоријом пута којим
се превози опасна роба. Bubbico et al., (2004) су утврдили да је највећа стопа
саобраћајних незгода заступљена на градским саобраћајницама (1.6х10-6), затим на
двотрачним путевима ван насеља (1.2х10-6) и на крају на аутопутевима (8.1х10-7).
Предности свих наведених методологија се огледају у чињеници да се поред
вероватноће настанка саобраћајне незгоде може изразити и величина последица
саобраћајне незгоде, како по учеснике незгоде, тако и по локално становништво које
се налази у зони утицаја опасне робе. Док се као недостатак може навести чињеница
да се у разматрање последица саобраћајних незгода не узима материјална штета,
која у овом случају може бити изузетно висока.
5.

ЗАКЉУЧАК

У оквиру управљања безбедношћу саобраћаја у локалним заједницама посебан
акценат треба ставити на безбедност возила која транспортују опасну робу. Ова
возила представљају покретне изворе опасности, а последице по локалну заједницу,
које може изазвати саобраћајна незгода су огромне.
Како би се процес управљања ризиком у оквиру локалних заједница унапредио,
потребно је прикупити податке о саобраћајним незгодама на свим деоницама које
су обухваћени анализом, затим дефинисати, описати локалне параметре
(геометријске карактеристике пута, број саобраћајних трака, величина и структура
саобраћајног тока), и доделити им тежинске вредности. Након прикупљања
података потребно је применити једну од приказаних методологија за одабир трасе,
дефинисану на основу фреквенције саобраћајних незгода и величине последица дуж
трасе. Добијене резултате по деоницама треба упоредити, односно потребно је
квантификовати нивое ризика свих деоница обухваћених анализом и извршити
одабир траса за кретање возила која транспортују опасну робу са најмањим
ризицима по локално становништво.
У прилогу је дат изглед глобалне мапе ризика (Raemdonck et al., 2013) за одабир
трасе за кретање возила која превозе опасну робу, дефинисане на основу опште
вероватноће настанка саобраћајне незгоде и величине могућих последица по
локално становништво.


10. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Крагујевац, 22 – 25. април 2015.

У нашој земљи не постоје доступне базе података о саобраћајним незгода у
којима учествују возила која транспортују опасну робу, али је на основу неких
анализа утврђено да се у просеку годишње догоди 18 саобраћајних незгода на
територији Србије, а у 80% случајева ових незгода учествују возила која превозе
опасну робу класе три (нафта и њени деривати). У Београду се у периоду од девет
година (2002. – 2010.) догодило 23 саобраћајних незгода са учешћем ових возила
(Миловановић, 2012).
Проблему безбедности саобраћаја возила која транспортују опасну робу треба
посветити већу пажњу од стране свих субјеката који се баве управљањем
безбедношћу саобраћаја у оквиру локалне заједнице и на тако начини први корак у
смањивању огромних ризика која ова возила носе са собом.
6.
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Прилог

Слика 2. Глобална мапа ризика за одабир трасе пута (Raemdonck et al., 2013)



