12. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Тара, Хотел Оморика,
19 – 22. април 2017.

12th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Tara, Hotel Omorika,
April 19 – 22, 2017.

МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОПАСНИХ МЕСТА
ПОТЕНЦИЈАЛНИХ – „ЦРНИХ ТАЧАКА“
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Резиме: Процењује се да су утицајни фактори који се односе на пут, у садејству са човеком
и возилом, заступљени у 34% саобраћајних незгода. Прве анализе евидентираних утицајних
фактора у Републици Србији показале су да су утицајни фактори који се односе на пут и
путну околину заступљени у 16% саобраћајних незгода са настрадалим лицима.
Препознајући пут као фактор који значајно може допринети превенцији саобраћајних незгода
и смањењу тежине њихових последица, развијене државе су одавно у своју праксу увеле
спровођење различитих савремених процедура унапређења безбедности пута. Једну од
најприхваћенијих свакако представља процедура идентификације и управљања „црним
тачкама“, у међународној стручној јавности позната као Black Spot Management – BSM.
Анализа досадашњих искустава различитих држава у идентификацији и класификацији
опасних места – „црних тачака“ на путевима показала је да су у пракси развијени
индивидуални приступи у идентификацији опасних места – „црних тачака“, који се углавном
базирају на објективном методу идентификације. У досадашњим истраживањима у
Републици Србији, такође је најчешће коришћен објективни метод идентификације опасних
места – „црних тачака“, који се заснива на броју и последицама саобраћајних незгода.
Пратећи светска и домаћа искуства, у овом раду предложен je модел идентификације опасних
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места – потенцијалних „црних тачака” заснован на подацима о локацијама саобраћајних
незгода на територији Републике Србије.
Кључне речи: Безбедност саобраћаја, црне тачке, алгоритам
Abstract: It is estimated that the road contributory factors, in conjunction with human and vehicle
factors, presents in 34% of road accidents. The first contributory factors analysis recorded in the
Republic of Serbia revealed contributory factors relating to the road and the road surroundings
present in 16% of accidents with injuries and fatalities. After recognizing the road as a factor that
can significantly contribute to the accident prevention and reducing the severity of consequences,
developed countries have started to implement various modern procedures to improve road safety.
One of the most widely used procedure for purposes of identification of black spots, in the
international expert community, is certainly the Black Spot Management – BSM. Analysis of
experiences in different countries in identification and classification of dangerous places – "black
spots" on roads has shown that in practice individual approaches for identification of dangerous
places - "black spots" were developed, which are mainly based on an objective identification
method. In addition, the objective black spots identification method, which is based on the number
of accidents and the severity of consequences, was the most commonly used method in previous
research activities in Republic of Serbia. By following domestic and foreign experiences, potential
"black spots" identification model based on road accidents location data on the territory of the
Republic of Serbia has been proposed and discussed in this paper.
Keywords: Road safety, Black spots, Algorithm

1.
1.1.

УВОД
Анализа проблема

Бројна истраживања о утицају појединих фактора безбедности саобраћаја на
настанак саобраћајних незгода показала су значајан утицај пута, самостално или у
спрези са другим факторима, на настанак саобраћајних незгода. Процењује се да су
утицајни фактори који се односе на пут, у садејству са човеком и возилом,
заступљени у 34% саобраћајних незгода (PIARC, 2007).
Нови модел праћења основних обележја саобраћајних незгода у Србији у складу
са CADaS6 препорукама Европске комисије омогућио је и прикупљање података о
утицајним факторима који су допринели настанку саобраћајне незгоде, по узору на
модел праћења утицајних фактора у Великој Британији. Прве анализе
евидентираних утицајних фактора у Републици Србији показале су да су утицајни
фактори који се односе на пут и путну околину заступљени у 16% саобраћајних
незгода са настрадалим лицима (Кукић et al., 2016). Један од најприхваћенијих алата
свакако представља процедура идентификације и управљања „црним тачкама“, која
је у међународној стручној јавности позната као Black Spot Management – BSM.
Алат BSM је намењен, пре свега, управљачима пута у циљу отклањања
доприноса пута и путне околине настанку саобраћајних незгода и последица
незгода.

CADaS – Common Accident Data Set (Заједнички сет података о саобраћајним незгодама
препоручен за државе чланице од стране Европске комисије. EC, 2011, 2013).
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Управљање опасним местима – „црним тачкама“ се према истакнутом
норвешком стручњаку Рунеу Елвику састоји од следећих активности (Elvik, 2008):
 дефинисање и идентификација опасних места на путевима,
 анализа саобраћајних незгода и фактора ризика на опасним местима, у
циљу идентификације фактора који доприносе саобраћајним незгодама
и предлога одговарајућег „третмана“ опасних места, и
 имплементација и евалуација примењених третмана на опасним
местима.
С обзиром на напредак Републике Србије у делу прикупљања података о
координатама саобраћајних незгода, идентификацију потенцијалних „црних
тачака“ је могуће извршити знатно брже на основу података о локацијама
саобраћајних незгода. Идентификација опасних места представља такозвано
утврђивање потенцијалних „црних тачака“, које заправо представљају повећању
концентрацију или нагомилавање саобраћајних незгода. Свакако, идентификација
опасних места – потенцијалних „црних тачака“ на путевима, је веома важна фаза у
поступку управљања „црним тачкама“.
1.2.

Преглед међународних појмова и дефиниција „црне тачке“

Када се говори о „црним тачкама“ на путевима, у литератури се среће више
појмова, попут: опасна места, места високог ризика, локације са великом
вероватноћом настанка незгодe, „црне тачке“, „жаришта“, итд. Генерално, најчешће
дефиниције „црне тачке“ се могу разликовати на следећи начин (Sørensen, 2007):
 нумеричке дефиниције,
 статистичке дефиниције, и
 дефиниције засноване на моделима.
Нумеричке дефиниције „црне тачке“ су засноване на броју саобраћајних
незгода, стопи незгода, или њиховој комбинацији. Статистичке дефиниције „црних
тачака“ се базирају на поређењу евидентираног броја саобраћајних незгода са
просечним бројем незгода за сличну врсту локације. Дефиниције „црне тачке“
засноване на моделима изведене су на основу мултиваријантног модела за
предвиђање саобраћајних незгода. Пример је емпиријска Бајесова дефиниција „црне
тачке“. Persaud et al. (1999) су испитивали две интерпретације концепта „црне тачке“
на бази емпиријског Бајесовог модела. Према првој дефиницији, као „црне тачке“
су идентификоване раскрснице које су имале највећи очекивани број саобраћајних
незгода, према емпиријској Бајесовој оцени. Према другој дефиницији, „црна тачка“
је дефинисана у смислу потенцијала за смањење саобраћајних незгода, који је
дефинисан као разлика између емпиријске Бајесове оцене очекиваног броја
саобраћајних незгода на конкретном месту и оцене просечно очекиваног броја
саобраћајних незгода на сличним локацијама.
Са теоретске тачке гледишта, „црна тачка“ на путу се може дефинисати као
било која локација која има већи очекивани број саобраћајних незгода него на
другим сличним локацијама, као резултат локалних фактора ризика присутних на
конкретној локацији (Elvik, 2008).
Може се рећи да је процедура одређивања „црних тачака“ познат концепт – алат
који се примењује у области безбедности саобраћаја, као и да различите државе
имају различите дефиниције и критеријуме за њихово одређивање.
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2.

ПРЕДЛОГ ДЕФИНИЦИЈЕ ОПАСНОГ МЕСТА „ЦРНЕ ТАЧКЕ“ НА
ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу досадашњег искуства и праксе у идентификацији опасних места –
„црних тачака“ на мрежи саобраћајница у Републици Србији предлог је да се
дефиниција „црне тачке“ разматра на два нивоа, односно, да се врши у два корака.
Први ниво чини тзв. преидентификација опасних места, односно
идентификација потенцијалних „црних тачака“, и за ту потребу је формиран
алгоритам за одређивање опасних места – потенцијалних „црних тачака“ на основу
података о локацијама саобраћајних незгода. Предлог за I ниво дефиниције, односно
предлог дефиниције потенцијалног опасног места – „црне тачке“ на путевима у
Републици Србији гласи: Опасно место – потенцијална „црна тачка“ је свако
место на путу дужине од највише 300 m у насељу, односно, од највише 1000 m на
путу ван насеља, на ком се у последњем трогодишњем периоду догодила најмање
једна саобраћајна незгода са погинулим лицем и на ком је пондерисан број
саобраћајних незгода у трогодишњем периоду већи од граничне вредности
пондерисаног броја саобраћајних незгода – k. ПБСН за опасно место – „црну
тачку“ се израчунава множењем броја саобраћајних незгода са пондерима тежине
последица саобраћајних незгода (1, 10 и 85).
Други ниво, односно, други корак подразумева нешто конкретније –
„озбиљније“ захтеве у погледу коначне идентификације „црне тачке“. У другом
кораку врши се детаљнија анализа саобраћајних незгода у циљу провере да ли су
саобраћајне незгоде на издвојеном месту у непосредној вези са путем
(„локалним факторима ризика“) и прецизније се дефинише локација опасног
места – „црне тачке“ (на највише 500 метара дужине). Предлог за II ниво
дефиниције, односно предлог дефиниције опасног места – „црне тачке“ на
путевима у Републици Србији гласи: „Црна тачка“ je опасно место на путу (са
списка кандидата за „црну тачку“) дужине од највише 500 m, на ком су се у
последњем трогодишњем периоду догодиле најмање 2 саобраћајне незгоде са
повређеним или погинулим лицима услед локалних фактора ризика.
Предлог основних критеријума за избор опасних места је базиран на основу
предлога оба нивоа (корака) дефиниције опасног места. Основни критеријуми
су:
 Најмање једна саобраћајна незгода са погинулим лицем у последњем
трогодишњем периоду.
 Дужина потеза опасног места на путевима сме да буде највише 500 m,
односно, приликом пре-идентификације, дужина потеза треба да буде
највише 300 m у насељу и 1000 m ван насеља.
 У критеријуме за избор опасних места – „црних тачака“ улази
пондерисани број саобраћајних незгода тзв. ПБСН на потезу на ком су
идентификоване саобраћајне незгоде. Вредност пондера се израчунава
на основу саобраћајних незгода, на начин да се вредност пондера 1
придружује саобраћајним незгодама код којих је најтежи степен
последица лака телесна повреда, вредност пондера 10 се придружује
саобраћајним незгодама код којих је најтежи степен последица тешка
телесна повреда и вредност пондера 85 се придружује саобраћајним
незгодама са смртном последицом.
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Приликом избора потенцијалних опасних места (кандидата за „црне
тачке“) НЕ разматра се да ли су незгоде у вези са локалним факторима
ризика. Тако се поједностављује прва фаза, а детаљнија анализа
спроводи само за мањи број локација које се налазе у врху ранг листе
(нпр. за првих 50 локација).
 Приликом коначног избора опасних места – „црних тачака“ разматра се
и допринос пута настанку саобраћајних незгода на изабраним
локацијама „нагомилавања“ саобраћајних незгода, што је наглашено у
другом нивоу – кораку дефиниције.
 У другом кораку потребно је изађи на свако пре-идентификовано опасно
место и детаљније анализирати све саобраћајне незгоде са погинулим и
повређеним лицима. Незгоде се прецизније позиционирају и
проверавају да ли су у вези са путем (локалним факторима ризика).
Утврђује се центар, почетак и крај опасног места – „црне тачке“.
У наредној фази спроводе се даљи кораци управљања црним тачкама, те се тада
могу предлагати и анализирати мере за санацију „црне тачке“, може се вршити
избор оптималних мера (евалуација „црне тачке“), рачунати трошкови
санације, процењивати ефекти и вршити анализа оправданости инвестиција,
односно извршити прорачун односа трошкова и добити. Коначно, након прорачуна
односа трошкова и добити за сва опасна места – „црне тачке“, поново се могу
рангирати све „црне тачке“ и дефинисати редослед санација (евалуација програма
„црних тачака“).

3.

ПРЕДЛОГ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОПАСНИХ
МЕСТА „ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЦРНИХ ТАЧАКА“

Резултат рада представља предложени алгоритам (Слика 1) као први корак у
моделу управљања опасним местима – „црним тачкама“, односно, корак
дефинисања и идентификације потенцијалних „црних тачака“ на путевима.
Алгоритам је припремљен за примену у одговарајућем софтверском алату који
омогућава рад са геобазама, односно у софтверском алату за ГИС.
Први корак у управљању опасним местима промовисан је и од стране
референтног норвешког стручњака Рунеа Елвика. Основну разлику у односу на
назив првог корака дефинисаног од стране Elvik-а (2008), представља дефиниција
тзв. потенцијалне „црне тачке“ која је примењена у алгоритму.
Алгоритам је базиран на примени дефиниције опасног места – потенцијалне
„црне тачке“ у циљу коначне идентификације опасних места – „црних тачака“ на
путевима. Након реализације првог корака, спроводе се детаљне анализе
саобраћајних незгода на идентификованим местима, са циљем утврђивања фактора
који су допринели или узроковали настанку саобраћајних незгода, како би се
изабрао одговарајући предлог за санацију (третман) „црне тачк“. Последњи корак
управљања опасним местима – „црним тачкама“ по моделу Elvik (2008) је
имплементација и евалуација примењених третмана на опасним местима. Улазни
подаци за примену алгоритма идентификације потенцијалних „црних тачака“ на
основу локација саобраћајних незгода су подаци из базе података о саобраћајним
незгодама Министарства унутрашњих послова – Управе саобраћајне полиције.
85

Драгослав Кукић, Драгана Нојковић, Мирослав Росић, Дарко Петровић, Милош Младеновић
МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОПАСНИХ МЕСТА – ПОТЕНЦИЈАЛНИХ „ЦРНИХ ТАЧАКА“

Први задатак који алгоритам решава je лоцирање саобраћајних незгода са
погинулим лицима, односно незгода са најтежим последицама у последњем
трогодишњем периоду. Након тога, наилази се на услов „Да ли се конкретна
саобраћајна незгода догодила у насељу или не?“, где одговор заправо дефинише
пречник бафера (кружнице) око саобраћајне незгоде са погинулим лицем, у оквиру
ког ће се идентификовати и лоцирати све саобраћајне незгоде које улазе у бафер. У
случају незгоде која се догодила у насељу, величина пречника је 300m, док је у
случају незгоде која се догодила ван насеља величина пречника 1000m.
Наредни корак алгоритма захтева израчунавање вредности пондерисаног броја
саобраћајних незгода – ПБСН у сваком баферу. Вредност ПБСН у баферу
представља суму производа броја најтежих саобраћајних незгода (Бр. СН ПОГ),
саобраћајних незгода са тешким телесним повредама (Бр. СН ТТП) и саобраћајних
незгода са лаким телесним повредама (Бр. СН ЛТП), помножену са припадајућим
коефицијентима, односно 85, 10 и 1, респективно.
Следећи услов je: „Да ли је израчуната вредност ПБСН у
баферу већа или једнака од граничне вредности k?“ која се одређује пре пуштања
алгоритма идентификације у рад. У случају да је вредност ПБСН већа или једнака
k, алат даље наставља процес издвајања потенцијалних опасних места, док се у
супротном бафер „одбацује“. Након тога, следи услов који се односи на питање „Да
ли се бафер преклапа или додирује са једним или више бафера код којих је вредност
ПБСН већа или једнака од k?“
Чест случај је да се бафери „описани“ око саобраћајне незгоде са погинулим
лицима преклапају или додирују. Зато је важно да алгоритам препозна такве
могућности и практично исфилтрира оне бафере који и поред преклапања или
додиривања са другим баферима имају већу вредност ПБСН, а која је при том већа
од граничне вредности k. Важно је и да се у процесу понављања радњи
„упоређивања вредности ПБСН“ у случају више бафера који се преклапају или
додирују не понављају саобраћајне незгоде које су већ укључене у прорачун за
вредност ПБСН код бафера са највећом (већом) вредношћу ПБСН. Због тога је као
услов у алгоритму наведено да се врши накнадно израчунавање ПБСН у баферима
који се преклапају или додирују, али без саобраћајних незгода које су придружене
баферу са највећом вредношћу ПБСН, са којим се посматрани бафер додирује.
У случају да се бафер преклапа или додирује само са једним бафером који при
томе има већу вредност ПБСН, вредност ПБСН у баферу се упоређује са граничном
вредношћу k и опредељује као потенцијално опасно место – „црна тачка“ или се
одбацује, односно, не проглашава се потенцијалним опасним местом – „црном
тачком“. Методолошки кораци након што је тачке „нагомилавања“ одредио сам алат
се заснивају на следећем:
 Визуелна провера издвојених опасних места – потенцијалних „црних
тачака“ на мапи или карти;
 „Спуштање слоја“ саобраћајних незгода са настрадалим лицима у
зонама издвојених потенцијалних „црних тачака“, како би се утврдило
евентуално искључивање (одустајање од) неке саобраћајне незгоде која
се налази на паралелном путу/улици или путу/улици у непосредној
близини потенцијалног опасног места.
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Слика 1. Алгоритам одређивања опасних места – „црних тачака“ на основу података
о локацијама саобраћајних незгода (АБС, АМСС-ЦМВ, 2016)
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4.

Детаљна анализа саобраћајних незгода (увиђајне документације) које су
се догодиле на опасном месту – потенцијалној „црној тачки“.
Примена другог нивоа (корака) дефиниције идентификације опасног
места – „црне тачке“.
Поновна примена другог нивоа дефиниције којим се утврђује да ли су
се издвојене саобраћајне незгоде са погинулим или повређеним лицима,
у последњем трогодишњем периоду, догодиле на дужини пута/улице од
највише 500 m.
Дефинисање коначне ранг листе опасних места на основу примене
другог нивоа дефиниције и израчунавање пондерисаног броја
саобраћајних незгода – ПБСН које су се догодиле услед „локалних
фактора ризика“.
Оцењивање безбедности пута применом неких од међународно
признатих алата за оцену безбедносних карактеристика пута на
проактиван начин, нпр. iRAP-Star Rating методологијом или примена
алата провере безбедности пута (Road Safety Inspection).

ОГРАНИЧЕЊА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦЈУ
ПОТЕНЦИЈЛАНИХ „ЦРНИХ ТАЧАКА“

Предложена методологија за одређивање опасних места – „црних тачака“
захтева одређене услове и околности како би се могла примењивати. Са друге
стране, предложени модел садржи и одређена ограничења о којима се мора
водити рачуна у самом поступку одређивања потенцијалних „црних тачака“ на
путевима. С обзиром на то, дефинисана су следећа ограничења, односно, услови
и околности како би се методологија могла користити:
 Прилагођавање базе података о саобраћајним незгодама
У актуелној бази података о саобраћајним незгодама Министарства
унутрашњих послова евидентирају се врсте саобраћајних незгода према
тежини последица на следећи начин: саобраћајне незгоде са погинулим
лицима, саобраћајне незгоде са повређеним лицима, саобраћајна незгоде
само са материјалном штетом. Неопходно је разврстати саобраћајне незгоде
према тежини последица на следећи начин: саобраћајне незгоде са
погинулим лицима, саобраћајне незгоде са тешко повређеним лицима и
саобраћајне незгоде са лако повређеним лицима.
 Евидентирање и исправност координата саобраћајних незгода са
настрадалим лицима
Модел је базиран на претпоставкама да су у бази података евидентиране
координате свих саобраћајних незгода са настрадалим лицима, као и да су
координате саобраћајних незгода са настрадалим лицима исправне.
Исправност координата подразумева да не постоје грешке у виду нетачно
евидентиране локације саобраћајне незгоде, што подразумева случај да се
уместо одговарајуће локације евидентира локација на којој се незгода
заправо није догодила, као и да не постоје техничке грешке при
евидентирању локације саобраћајне незгоде.
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Дефинисање граничне вредности пондерисаног броја саобраћајних
незгода – k
Како би модел генерисао потенцијалне „црне тачке“, потребно је иницијално
дефинисати вредност k. Уколико се дефинише вредност k=85, онда су сва
места на којима се догодила најмање једна саобраћајна незгода са погинулим
лицима потенцијална опасна места – „црне тачке“. У том случају, на
трогодишњем нивоу, на примеру Републике Србије из претходне три године,
то је око 1.500 потенцијалних опасних места (око 500 СН ПОГ по години).
Стога се предлаже да се приликом идентификације потенцијалних „црних
тачака“ користи вредност k од најмање 96, односно једна саобраћајна
незгода са погинулим лицима, једна саобраћајна незгода са тешко
повређеним лицима и једна саобраћајна незгода са лако повређеним лицима.
 Непостојање јединствене дефиниције опасног места – „црне тачке“
На основу анализиране домаће и стране литературе, прегледа спроведених
истраживања и најбоље праксе у избору опасних места, предлог дефиниције
опасног места – „црне тачке“ на путевима у Републици Србији дат је у два
нивоа.
 Непостојање подлога путне и уличне мреже
С обзиром да приликом дефинисања модела за одређивање „црних тачака“
нису биле доступне подлоге комплетне путне и уличне мреже на територији
Републике Србије, предложени модел базиран је на тзв. баферима. Бафери
су кружнице које се конструишу око саобраћајне незгоде са погинулим
лицима, са центром у координати конкретне саобраћајне незгоде. Уколико
би подлоге путне и уличне мреже биле доступне, проблем би се појавио у
недовољно прецизном позиционирању локација саобраћајних незгода на
сегменту пута или улице.
 Дефинисање потенцијалних „црних тачака“ у насељу и ван насеља
Важно је истаћи да су подаци „СН у насељу“ и „СН ван насеља“ доступни у
бази података о саобраћајним незгодама тек од 2015. године (Кукић и др.
2016). Како је унос податка о месту догађања саобраћајне незгоде у базу
података обавезан, у будућности се може очекивати поузданост овог
податка, тако да неће представљати ограничење у примени предложеног
модела идентификације потенцијалних „црних тачака“.

5.

ЗАКЉУЧАК

С обзиром на чињеницу да се у значајном броју саобраћајних незгода пут и путно
окружење појављују као узрочни или доприносећи фактор настанку незгоде или
тежини последица исте, неопходно је утврдити јасну методологију и поступак
идентификације, рангирања и отклањања опасности на путу и у путној околини.
Важност управљања црним тачкама препозната је у домаћем законодавству,
односно у члану 156. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, али и у
европском законодавству, директиви 96/2008 EC, где се помиње алат Black Spot
Management - BSM, или управљање црним тачкама. Рад пре свега обрађује део
примене алата BSM који се односи на идентификацију опасних места – „црних
тачака“, што је важно за како за националног тако и за локалног управљача пута, а
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у складу са поменутим законским одредбама, препорукама и директивом Европске
комисије.
Аутоматизација процеса идентификације „црних тачака“ још увек у потпуности
не може бити спроведена. Зато се приступило аутоматизацији процеса
идентификације опасних места тзв. потенцијалних „црних тачака“. Реалне
могућности условиле су да се дефиниција „црне тачке“ разматра на два нивоа,
односно, да се врши у два корака.
Алгоритам може бити примењен од стране управљача пута на локалном нивоу
уз одређене предуслове, који се пре свега односе на поседовање одговарајућих
софтверских ГИС решења, с обзиром да је алгоритам базиран на раду са подацима
о координатама саобраћајних незгода, као и у односу на потребу размене података
са саобраћајном полицијом, посебно у фази која се реализује након идентификације
потенцијалних „црних тачака“. Локални управљач пута има обавезу да након тзв.
преидентификације „црних тачака“, затражи детаљне податке о конкретним
саобраћајним незгодама на издвојеним локацијама, како би се утврдио стварни
допринос пута настанку саобраћајних незгода, што је обавезан услов да би се
одређено место прогласило „црном тачком“.
Основна идеја предложеног алгоритма јесте помоћ националном и локалном
управљачу пута, саобраћајној полицији и свима који користе податке о обележјима
безбедности саобраћаја, да на бржи и ефикаснији начин препознају најопасније
тачке на својим путевима, и на тај начин допринесу њиховом што бржем санирању.

6.
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