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Резиме: Оцена стања безбедности саобраћаја између земаља и њихово поређење се користи
ради бољег разумевања стања безбедности на локалној територији и учења од најбољих,
идентификујући на тај начин жељене циљеве и конкретне мере и активности за управљање
безбедношћу саобраћаја. У овом раду је приказана процена релативне ефикасности
безбедности саобраћаја у општинама у Црној Гори користећи методу обавијања података
(Data Envelopment Analysis – DEA). За одређивање ефикасности DEA користи разнородне
улазе и излазе чија је важност непозната. Користећи DEA методу, општине су рангиране од
најефикасније до оних са најмањом ефикасношћу.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, ризик, општине, DEA
Abstract: Comparison between countries in terms of their road safety performance is widely
conducted in order to better understand local safety situation and to learn from those best-performing
countries by indicating practical targets and formulating action programmes. The purpose of this
study was to estimate the relative efficiency of local municipalities in traffic safety in Montenegro
using data envelopment analysis (DEA). DEA efficiency is based on multiple inputs and multiple
outputs, when their weights are unknown. Using DEA, the local municipalities were rank-scaled
from the most efficient to the least efficient.
Keywords: road safety, risk, municipalities, DEA
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1.

УВОД

Негативни ефекти саобраћаја представљају велики проблем за глобалну
заједницу. Стога, константно праћење и анализа стања безбедности друмског
саобраћаја представља основни предуслов за квалитетну примену мера и акција чији
је циљ побољшање нивоа безбједности. Током последњих десет година, тачније
након доношења резолуције 64/255 у Генералној скупштини Уједињених Нација
којом се период од 2010. до 2020. године проглашава Декадом акција у безбедности
саобраћаја, а чији је циљ смањење броја саобраћајних незгода и њихових последица
за 50%, у развијеним земљама Европске уније приметна је тенденција пораста нивоа
безбедности. Балканске земље, као земље у развоју, покушавају да спроводе
регулативе и законе истоветне онима у Европској унији. У Црној Гори је,
доношењем Стратегије развоја саобраћаја (2008), Стратегије побољшања
безбедности у друмском саобраћају за период 2010–2019 (2009) и Акционим планом
за имплементацију стратегије побољшања безбедности у друмском саобраћају
(2011), постављен циљ смањења броја погинулих и повређених лица за 30% и 20%,
ретроспективно, до 2014. године, у односу на 2007. годину. Као и смањење броја
погинулих за 50% и броја повређених за 30% до 2019. године, такође у поређењу са
2007. Упркос томе, у Црној Гори је забележен негативан тренд свих основних
показатеља безбедности саобраћаја.

2.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЦРНОЈ
ГОРИ

Лоше стање путне инфраструктуре се наводи као основни допринос великом
броју саобраћајних незгода у Црној Гори. Светска банка, у извештају из 2008.
године је, према квалитету путева, Црну Гору сместила на 107. позицију од 131
рангиране земље. Према том извештају око 90% магистралне и регионалне мреже
се сматра путевима високог ризика (COWIS, 2008).
Табела 1. Путна мрежа
Густина путне мреже
km путева на
1000 km2

km путева на
1000 становника

Црна Гора

500

11,1

Југоисточна Европа, просек
Србија
Босна и Херцеговина
БЈР Македонија
Албанија

555
500
427
513
657

5,9
5,2
5,6
6,4
3,5

1.427
1.646
1.320
1.733
1.007
506

19,9
12,5
41,2
15,7
10,2
6,4

Нове чланице ЕУ
Чешка Република
Естонија
Мађарска
Словенија
Хрватска
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Мрежу путева у Црној Гори чини 8 магистралних, 23 регионална пута и локални
путеви. Укупна дужина путне мреже износи око 7965 km, од чега је око 932 km
магистралних и 851 km регионалних путева (МОНСТАТ, 2011), штo одговара
густини од 500 km/1000 km2.
Старост путева у Црној Гори је око четрдесет година, што праћено нередовним
одржавањем и недовољним улагањима ствара ситуацију да мрежа не може издржати
велики степен моторизације и остварени обим саобраћаја – око 180.000
регистрованих возила годишње (с обзиром да је Црна Гора туристичка земља, по
неким проценама током туристичке сезоне (јун – август) тај број се повећава и до
20 пута).
Табела 2. Моторизација
Регистрована возила
Регистрована путничка
возила
Путн. воз. на 100.000
становника

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

194.508

195.911

201.229

194.016

196.622

164.653

171.973

173.865

178.662

174.073

175.912

266

277

279

286

279

282

Број саобраћајних незгода у Црној Гори не показује тренд опадања, као што је
то случај у већини других земаља. Ниво безбедности у Црној Гори је сличан оном у
2000. години. У периоду од 2008. до 2010. године дошло је до повећања броја
незгода. Као један од разлога може се поменути и неконтролисан увоз половних
возила у Црну Гору током 2007. и 2008. године. У 2012. години забележен је пад
броја незгода, као и број погинулих лица који је опао за 52% у односу на 2010.
годину (62% у односу на 2007. годину). Међутим, у наредне две године долази до
повећања броја свих основних показатеља безбедности, нарочито броја погинулих
лица који је повећан за 60% у 2013. и 40% у 2014. у односу на 2012. годину (слика
1).

Слика 1. Основни показатељи безбедности саобраћаја у Црној Гори

Тренд основних показатеља безбедности за период од 2012-2014 године
приказан је на слици 2. У посматраном периоду 79,8% незгода су биле незгоде само
са материјалном штетом, 19,4% са повређенима i 0,8% незгоде са погинулим
лицима. У истом периоду, највећи број лица који су учествовали у саобраћајним
незгодама били су путници (37%), чак више и од категорије возача који су имали
учешће од 32%. У табели 3 су приказани још неки релативни показатељи
безбедности.
3

Мирјана Грдинић, Борис Антић
МАПИРАЊЕ РИЗИКА У ЦРНОЈ ГОРИ ПРИМЕНОМ АНАЛИЗЕ ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА

Слика 2. Јавни и саобраћајни ризик за период од 2012. до 2014. године
Табела 3. Релативни показатељи безбедности саобраћаја у Црној Гори

Релативни показатељи безбедности саобраћаја 2012-2014
Број СН на 100.000 становника
Број СН са погинулима на 100.000 становника
Број погинулих на 100.000 становника
Број СН на 10.000 возила
Број СН са погинулима на 10.000 возила
Број погинулих на 10.000 возила
Број настрадалих по незгоди
Број настрадалих по незгоди са настрадалим
Број погинулих на 100 незгода
Број погинулих на 100 незгода са настрадалим
Број погинулих на 10 настрадалих лица

3042,14
23,82
29,78
965,49
7,56
9,45
0,35
1,73
0,98
4,85
0,28

Како би се побољшали заштитни системи безбедности саобраћаја на локалном
нивоу у Црној Гори, неопходно је урадити анализу по општинама. Постоји више
начина приказивања и поређења стања по општинама а све с циљем доношења
најпрецизнијих мера на датој територији. Најчешћи индикатори безбедности на које
се наилази у домаћој литератури су јавни ризик, који се дефинише као број
погинулих лица у односу на 100.000 становника и саобраћајни ризик, који се
дефинише као број погинулих лица у односу на 10.000 регистрованих возила
(Липовац, 2008). Међутим, када се врши анализа ризика на мањем узорку (мањи
временски период, мања територија) могуће је ризик представљати и преко
здруженог броја погинулих и тешко повређених лица (Липовац et al, 2007).
Представљањем података на овај начин пружа се могућност поређења стања између
општина и учења најбоље праксе. Међутим, један од недостатака је то што су
рангови општина одређени индикатором којим се стање приказује па тако на пример
најбоље рангирана општина на листи према јавном ризику не мора то бити и када
се посматра њен ранг према саобраћајном ризику.

3.

АНАЛИЗА ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Један од начина за превазилажење горе наведених недостатка је коришћење
анализе обавијања података (Charnes et al, 1978). Наиме, анализа обавијања података
– Data Envelopment Analysis (DEA) – представља технику математичког
програмирања којом се мери ефикасност пословања организационих јединица, пре
свега оних које не дају профит. Те јединице се у DEA терминологији називају
4
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јединице одлучивања (Decision Making Unit – DMU). На основу података о улазним
и излазним променљивим, анализа обавијања података одређује да ли је нека
јединица о којој се одлучује ефикасна или није, релативно у односу на остале
јединице укључене у анализу. Најзначајнија предност ове методе је да улази и
излази за конкретну јединицу одлучивања не морају бити истородни. Међутим,
неопходно је да јединице које се оцењују у оквиру једне анализе међусобно имају
исте врсте улаза и излаза. Мера ефикасности коју даје DEA је релативна мера јер
зависи од тога које су и колико је јединица укључено у анализу, као и од броја и
структуре улаза и излаза. Ефикасност се одређује дељењем отежане суме излаза са
отежаном сумом улаза. Проблем додељивања тежина је решен тако што се свакој
организационој јединици допушта да одреди сопствене тежине са циљем да јој се
максимизира ефикасност, уз ограничење да те тежине морају бити позитивне
вредности и да количник виртуелног излаза и виртуелног улаза сваке јединице не
може бити већи од 1. На основу резултата овакве анализе може се одредити колико
су поједине јединице одлучивања неефикасне у односу на оне које су ефикасне.
Може се закључити колико је потребно да се смањи одређени улаз и/или повећа
одређен излаз да би неефикасне јединице постале ефикасне.
Анализа обавијања података је већ коришћена у сврху поређења релативне
ефикасности у смислу безбедности саобраћаја. Shen et al. (2012) и Chen et al. (2015)
су у својим радовима вршили поређење између земаља Европске уније, док је
Egilmeza et al. (2012), ослањајући се на DEA методу, спровео истраживање
безбедности саобраћаја у Сједињеним Америчким Државама. Shen (2012) у свом
раду разматра показатеље изложености саобраћајном ризику који су углавном
доступни у свим земљама. Као улазне величине приликом коришћења DEA методе
користи број становника, број путничких километара и број путничких возила док
као излазну величину на основу које оцењује релативну ефикаснност земаља
користи број лица погинулих у саобраћајним незгодама. Након оцене ефикасности,
извршена је и хијерархијска кластер анализа и то коришћењем три различите
технике: Вардов метод, тежишни метод и метод медијане. Овако добијени резултати
су конзистентни и омогућавају класификацију аналиираних земаља у пет кластера.
Chen (2015) у свом раду користи већи број индикатора безбедности. Дели их у две
групе и то индикатори који показују учинак закона на том пољу (као на пример
постојање националних стратешких циљева безбедности саобраћаја, да ли се
постојећи програми прате и сл.) и индикатори безбедности саобраћаја, који се даље
деле на посредне (коришћење заштитних појасева, просечна старост возног парка)
и коначне показатеље безбедности (погинули према броју становника, броју
регистрованих возила и броју путничких километара, као и број погинулих пешака).
Након израчунате релативне ефикасности користећи се DEA анализом, ранг земаља
пореди са рангом израчунатим користећи још неке од метода након чега врши
груписање посматраних земаља. Еgilmez (2013) користи DEA метод како би оценио
релативну ефикасност 50 земаља Сједињенх Америчких Држава а као једину
излазну величину користи број незгода у којима је једно или више лица изгубило
живот.
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4.

МАПИРАЊЕ ОПШТИНА

Приликом коришћења анализе обавијања података од великог је значаја избор
улазних и излазних величина. Најчешћи улази који се користе у литератури
приликом оцене безбедности саобраћаја DEA методом су број становника, број
путничких километара и број регистрованих возила, док је излазна величина
углавном број погинулих лица или број погинулих лица и број незгода.

DMU
Шавник
Жабљак
Андријевица
Плужине
Мојковац
Плав
Даниловград
Тиват,
Колашин
Цетиње
Улцињ
Беране
Пљевља
Рожаје
Котор
Бијело Поље
Будва
Херцег Нови
Бар
Никшић
Подгорица

Табела 4. Резултати DEA анализе
Ефикасност
Ефикас. x 100
1,000
1,000
0,809
0,779
0,488
0,348
0,191
0,115
0,112
0,101
0,089
0,060
0,058
0,053
0,048
0,043
0,041
0,036
0,026
0,010
0,002

100,00
100,00
80,95
77,87
48,77
34,82
19,11
11,51
11,15
10,12
8,86
6,05
5,77
5,30
4,82
4,27
4,06
3,60
2,63
0,97
0,18

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ослањајући се на праксу и наведену литературу, у овом раду у оцени релативне
ефикасности општина у Црној Гори у смислу безбедности саобраћаја за период од
2012. до 2014. године, као улазне величине одређени су број становника и просечан
број регистрованих возила у општинама, док је као излазна величина коришћен
просечан број саобраћајних незгода са погинулим лицима по општинама у
поменутом периоду. Након примене DEA софтвера добијене су величине
ефикасности и ранг за сваку општину. Ти резултати су представљени у табели 4.
На основу добијених параметара одређене су класе ефикасности. Према
ранговима, свакој општини је придружена одговарајућа боја која одређује класу
којој припада. Графички приказ по општинама представљен је на слици 2.
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Табела 1. Класе ефикасности
Класа
I
II
II
IV

Границе класа
(0-20]
(20-40]
(40-60]
(60-80]

V

(80-100]

Општине по класама
Шавник, Жабљак, Андријевица
Плужине
Мојковац
Плав, Даниловград
Тиват, Колашин, Цетиње, Улцињ, Беране, Пљевља,
Рожаје, Котор, Бијело Поље, Будва, Херцег Нови,
Бар, Никшић, Подгорица

Боја класе

Слика 3. Графички приказ општина у Црној Гори по класама ефикасности

5.

ЗАКЉУЧАК

У циљу побољшања нивоа безбедности саобраћаја, односно смањења
саобраћајних незгода и њихових последица, неопходно је донети адекватне
превентивне и репресивне мере које ће бити примењене како на територији целе
државе тако и на територији свих општина посебно. Мере се могу доносити на
основу добре праксе и већ проверених активности које су утицале на позитиван
тренд у безбедности саобраћаја. Како би се сагледало тренутно стање безбедности
у општинама коришћено је рангирање показатеља безбедности користећи се DEA
анализом. На тај начин је омогућено упоређивање ранга општина и оних са
најмањим ризиком у саобраћају. Те општине могу послужити као пример, односно
потенцијал којем би остале општине требало да теже. За што квалитетније
утврђивање стања безбедности и међусобно рангирање DEA методом, потребно је
извршити што бољи избор улазних и излазних података. У зависности од тог избора
зависиће и резултат поменуте методе. Тежине које се приликом анализе додељују
изабраним индикаторима могу представљати смернице приликом доношења мера.
Такође, за бољи квалитет истраживања, може се повећати број индикатора који се
користе као улазне, односно излазне величине методе. На основу општина које су
оцењене као ефикасне, може се утврдити које индикаторе у неефикасним
општинама треба повећати или смањити не би ли та општина постала ефикасна. Ова
метода је погодна и за поређење резултата општина у различитим временским
интервалима.
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