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ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОПАСНОГ МЕСТА
ANALYSIS OF ROAD SAFETY IN ONE ROAD IN UZICE REGION, WITH A SPECIAL
FOCUS ON THE IDENTIFICATION OF DANGEROUS PLACE
Данило Јовић 1
Резиме: У раду је приказана анализа стања безбедности саобраћаја на једном путном правцу у ужичком региону за
период 2008 - 2011. године, односно на деоници Асановачки мост – Пожега – Ужице државног пута IА реда број 4.
Након анализе показатеља стања безбедности саобраћаја, приказано је постојеће стање на изабраном месту које је
идентификовано као опасно место, тј. на раскрсници „Кратовска стена“ у општини Пожега (скретање за Гучу).
На основу детаљне анализе, уочени су проблеми на поменутој раскрсници, па је у раду дефинисан и предлог идејног
решења за унапређење безбедности саобраћаја на том идентификованом опасном месту.
Кључне речи: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, АНАЛИЗА СТАЊА, ОПАСНО МЕСТО, ПРЕДЛОГ МЕРА
Abstract: The paper presents the analysis of the safety of traffic on a road in the Uzice region for the period 2008 - 2011.
year, or the section Asanovački most - Požega - Uzice at national road IA order number 4.
After analyzing the situation of traffic safety indicators, showing the current state of the selected location that is identified as
a dangerous place, ie. at the intersection of "Kratovska stena" in the municipality of Pozega (turn to Guca).
Based on thorough analysis, the problems identified at the said intersection, and the paper for the preliminary design proposal
for improving traffic safety identified in this dangerous place.
Keywords: ROAD SAFETY, ANALYSIS, DANGEROUS PLACE, MEASURES

1. УВОД
Јавни ризик страдања у саобраћају, тј. пондерисан број настрадалих лица на 10.000 становника
општине, у ужичком региону био је 123,7 у 2011. години што представља „средњи“ ниво вредности
јавног ризика. У односу на средњу вредност јавног ризика на републичком нивоу од 155,2 (такође
„средњи“ ниво), може се уочити да је јавни ризик страдања у саобраћају у ужичком региону релативно
нижи, али свакако постоји могућност и потреба да се траже могућности побољшања.
Циљ овог рада је да се кроз анализу стања безбедности саобраћаја (статистички метод) идентификују
опасна места која се налазе на подручју ужичког региона и да се место које представља највећи проблем
детаљно сагледа (метод посматрања) како би се дошло до конкретних мера за побољшање безбедности
саобраћаја.
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2. АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IA – 4 (деоница
Асановачки мост – Пожега – Ужице)
2.1. Анализа апсолутних показатеља безбедности саобраћаја
У периоду од 2008. до 2011. године, на посматраној деоници, евидентиране су 484 саобраћајне
незгоде (слика 1) од којих су 36,6 % саобраћајне незгоде са настрадалим лицима. Највише евидентираних
саобраћајних незгода догодило се 2009. године (143), док је највише незгода са настрадалим лицима било
у 2008. години (49). У 2010. години остварен је пад броја евидентираних саобраћајних незгода за 23,1 %,
али је број саобраћајних незгода са настрадалим лицима порастао за 9,3 %, у односу на 2009. годину. У
наредној, 2011. години, смањен је броја евидентираних саобраћајних незгода за 10 %, као и број
саобраћајних незгода са настрадалим лицима за 19,2 % у поређењу са 2010. годином.
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Слика 1. Укупан број евидентираних саобраћајних незгода

Слика 2. Укупан број настрадалих лица

У 177 саобраћајних незгода са настрадалим лицима, у посматраном периоду, погинуло је 12 лица, 48
лица је теже повређено, док је са лакшим повредама било 220 лица (слика 2).
Највише погинулих и теже повређених лица било је 2008. године (5 погинулих, односно 12 теже
повређених), док је у 2009. број теже повређених смањен за 25 %, али је број погинулих остао исти (5). У
2010. години није било погинулих лица, али се број теже повређених повећао за 22,2 %, као и број лакше
повређених за 30 % у односу на 2009. годину. Наредне, 2011. године, догодио се раст броја теже
повређених за 45,5 %, а 2 лица су погинула више, у поређењу са 2010. годином. Истовремено, једино је
број лакше повређених смањен за 32,3 %.
2.2. Саобраћајни ризик на државном путу IA – 4 (деоница Асановачки мост – Пожега – Ужице)
Само анализа апсолутних показатеља безбедности саобраћаја није довољна, па је у раду коришћен и
релативни показатељ – саобраћајни ризик, тј. пондерисани број настрадалих лица на 1.000 регистрованих
моторних возила (слика 3).
Са слике 3 се може видети да је вредност саобраћајног ризика у 2008. и 2009. години била на
„средњем“ нивоу уз пад вредности у 2009. години. Наредне, 2010. године, вредност саобраћајног ризика
се смањује на „врло низак“ ниво, да би у 2011. години вредност саобраћајног ризика била на „ниском“
нивоу.
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Слика 3. Саобраћајни ризик
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Са слике 3 може се уочити да вредност саобраћајног ризика варира по годинама и да не постоји
законитост по којој се вредности мењају, већ су оне случајног карактера што представља велики проблем
јер се њиме не управља, а самим тим се не управља безбедношћу саобраћаја на овој деоници.
3. ОПАСНА МЕСТА У УЖИЧКОМ РЕГИОНУ
Према подацима Полицијске управе у Ужицу, на подручју које она покрива, у 2012. години, могу се
издвојити три деонице на државном путу IA – 4 реда на којима се најчешће догађају саобраћајне незгоде,
а које потврђују претходну анализу за период 2008 – 2011. године. То су следеће деонице:
 деоница државног пута I-A реда број 4 Пожега – Чачак, од места Пријановићи до места Гугаљ
на којој се догодило 6 саобраћајних незгода са настрадалим лицима у којима су 4 лица
погинула, 3 лица задобила тешке телесне повреде, а 8 лаке телесне повреде;
 деоница државног пута I-A реда број 4 Узићи – Ужице, од скретања за место Поточање до
скретања за Севојно на којој се догодило 6 саобраћајних незгода у којима је погинуло 1 лице, 1
задобило тешке телесне повреде, а 7 лаке телесне повреде;
 деоница државног пута I-A реда број 4 Ужице – Сушица, у месту Сурдук на којој се догодило 6
саобраћајних незгода са настрадалим лицима у којима је 1 лице погинуло, 3 задобила тешке
телесне повреде, а 10 лаке телесне повреде.
На првој од наведених деоница посебно се, према последицама, истиче опасно место раскрсница
„Кратовска стена“, која се налази у месту Гугаљ, општина Пожега (скретање за Лучане и Гучу). У раду је
дат предлог за његово побољшање у саобраћајном смислу.
3.1. Опасно место “Кратовска стена“
3.1.1. Локација раскрснице
На слици 5 приказан је сателитски снимак наведеног опасног места. Раскрсница се налази на
државном путу IА реда број 4 на месту удаљеном 7,9 km од Пожеге у правцу Чачка и, као што се на
слици може видети, налази се у кривини. Бројањем саобраћаја, утврђено је да је просечан годишњи
дневни саобраћај (ПГДС) 8 541 возило2.
Гледано у правцу Чачка, раскрсница се налази на око 15 m након изласка из тунела (слика 5а), где се
право наставља за поменути Чачак, а десно скреће за Лучане и Гучу. С обзиром да је на овој раскрсници
велики проток возила веома често долази до конфликата возила која скрећу лево из правца Лучана ка
Пожези и возила која такође скрећу лево из правца Чачка ка Лучанима са возилима која се крећу из
правца Пожеге ка Чачку. На том месту долази до највећег броја саобраћајних незгода.
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Слика 5. Сателитски приказ раскрснице

Слика 5а. Сателитски приказ тунела

3.1.2. Приказ и опис постојећег стања на раскрсници
У слици 6 шематски је приказано затечено стање на посматраној раскрсници.
Са слике 6 се види да се саобраћај на овој веома прометној раскрсници регулише са два знака
„СТОП“. Не постоји правилно каналисање саобраћајних токова што представља велики проблем јер
управо због тога долази до великог броја незгода.
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Стање хоризонталне сигнализације је веома добро из разлога што је цела коловозна конструкција на овом
месту замењена новом у мају 2012. године, а самим тим је постављена нова хоризонтална сигнализација.
Међутим, на овој раскрсници се хоризонталним ознакама на коловозу каналишу токови. С обзиром да је број
скретања ка Лучанима из правца Чачка веома велики, поготово лети када се одржава Сабор трубача у Гучи,
јасно је да је овакво каналисање погрешно јер га возачи уопште не поштују (слика 7 и 8).
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Слика 6. Шематски приказ постојећег стања на раскрсници

Слика 7. Оштећена хоризонтална сигнализација
стара 2 месеца

Слика 8. Неправилно скретање улево

На посматраној раскрсници не постоји простор за заустављање и паркирање возила, али се возачи
ипак заустављају и тиме ометају саобраћај (слика 9). Такође, не постоји ни аутобуско стајалиште, али
аутобуси овде ипак стају да приме путнике (слика 10).

Слика 9. Непрописно паркирана возила

Слика 10. Непрописан пријем путника

Као што је већ поменуто, у непосредној близини раскрснице је тунел (слика 11). Тунел је у релативно
добром стању. Поседује осветљење, хоризонтална сигнализација је солидна, али не постоје
катадиоптери, није назначена дужина тунела, као ни то да је тунел у оштрој кривини. Такође, нигде пре
уласка у тунел не постоји саобраћајни знак који наговештава возачима да је тунел у близини ни то
колико је ограничење брзине.
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На слици 11 десно се види подзида која нема никакве катадиоптере за боље уочавање у ноћним
условима.

Слика 11. Унутрашњост тунела (лево) и положај тунела (десно)

4. ПРЕДЛОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Предлог мера за унапређење безбедности саобраћаја на посматраној раскрсници дат је шематским
приказом на слици 12 и у складу је са Правилником о саобраћајној сигнализацији (Службени гласник РС
26/2010.).
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Слика 12. Шематски приказ предлога мера за унапређење безбедности

Предлог мера обухвата промене у начину регулисања саобраћаја. Вођење саобраћаја уз помоћ
хоризонталних ознака је замењено острвима за каналисање саобраћајних токова која пружају далеко
боље вођење саобраћаја, а самим тим и контролу кретања возила. Овом изменом би се смањили
конфликти возила која скрећу улево, а исто тако би се онемогућила
и ситуација у којој два возила истовремено скрећу улево иако
постоји само једна саобраћајна трака намењена за ту радњу, а
приликом које настају опасне ситуације (слика 13).
Као предлог нових мера ту је и посебна саобраћајна трака за
скретање улево из правца Чачка, јер је утврђено да велики део од
1.830 возила која скрећу ка Лучанима, односно 21,4 % укупног
ПГДС- а, скреће лево и том приликом прави застој за возила која
настављају пут право ка Пожези због пропуштања возила из
супротног смера.
Слика 13. Два возила у исто време скрећу улево
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Хоризонтална сигнализација је такође потпуно промењена. Постављене су линије водиље кроз
раскрсницу, стрелице на коловозу, зауставне линије.
Вертикална сигнализације је, наравно, усклађена са хоризонталном, а у складу са регулативом и
стручним препорукама (Здравковић et аl, 2003а:160; Здравковић et al, 2003б:242). Постављени су
одговарајући знакови који употпуњују хоризонталне ознаке и тиме дају много јаснију слику возачима.
Скретање из правца Лучана је регулисано знаком II – 2 „обавезно заустављање“ са додатком знака
II – 43.1 и II – 43.2 „обавезан смер“.
Додат је и знак III – 11.1 „престројавање возила са називима насељених места“ који ће благовремено
обавестити возаче у који траку треба да се престроје зависно од места ка коме су се упутили. Никакав
знак ове врсте не постоји у затеченом стању, тако да возачи нису обавештени где да скрену за, нпр.
Лучане. Брзина је ограничена знаком II – 30 на 40 𝑘𝑚 ⁄ ℎ, а та брзина се наставља и кроз тунел.
У тунелу (слика 14) су такође предвиђене
измене у виду постављања катадиоптера са обе
стране коловоза и по разделној линији. Осим
тога, постављен је знак I – 1.1 „опасна кривина
на десно“ у виду светлосног саобраћајног
знака, заједно са знаком II – 30 „ограничење
брзине“ на 40 𝑘𝑚 ⁄ ℎ. Овим мерама је
безбедност саобраћаја у тунелу повећана.
Подзида, која се налази непосредно пре тунела,
је добила катадиоптере који треба да нагласе
њену присутност.
Слика 14. Нови изглед тунела
Утврђено је да поприличан број аутобуса
непрописно стаје ради пријема путника, на већ поменуто место поред пута (3 – 4 аутобуса на сат), па се
због тога додаје аутобуско стајалиште са надстрешницом због безбедности путника, а и због безбедности
осталих учесника у саобраћају. Стајалиште је прописно обележено знаком III – 49 „аутобуско
стајалиште“ са додатком знака II – 34 „забрањено заустављање и паркирање“ којим се забрањује
паркирање свих возила.
5. ЗАКЉУЧАК
Да би се генерално повећала безбедност у саобраћају у локалним заједницама, мора се водити рачуна
о регулисању саобраћаја. Реконструкцијом приказане раскрснице средином 2012. године, није се
посветило довољно пажње регулисању саобраћаја, већ се пажња посветила само замени дотрајалог
коловозног застора. Међутим, самом заменом коловозног застора не решавају се проблеми који доводе
до повећаног саобраћајног ризика на тој раскрсници.
Идеја овог рада јесте управо та да се цела раскрсница покуша да прикаже из угла возача који се први
пут налази на овом месту, па да се на основу тога реше недоумице које би тај возач евентуално имао
приликом проласка кроз раскрсницу.
Решавањем таквих недоумица смањује се и вероватноћа да возач направи грешку.
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