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АПСТРАКТ
Опасните места на сообраќајната мрежа претставуваат една од најголемите
причини за настанување на сообраќајните незгоди.
Потребата од прецизен методолошки пристап, со јасно дефинирани
критериуми, за одредување на опасните места е неопходна за подобрување и
одржување на безбедноста во сообраќајот на патиштата.
Во Република Македонија ваков пристап не постои. Целта на ова
истражување е утврдување и примена на метод за идентификација на опасни
места на патиштата, за да се создадат основи за проактивен пристап во
безбедноста на сообраќајот на патиштата.
За реализација на истражувањето користена е софистицираната софтверска
алатка наречена Visum Safety произведена од германската компанија PTVision.
Оваа алатка овозможува одредување на сличностите меѓу сообраќајни незгоди и
причините за нивно случување. Тоа овозможува идентификација на опасните
места на сообраќајната мрежа.
Истражувањето е изведено на студија на случај на булеварот „Партизански
Одреди“ во Скопје. Деталните информации за секоја од сообраќајните незгоди
овозможи одредување на сличностите и факторите кои придонеле за случување
на незгодите. Од извршената анализа вкупно 12 места се идентификувани како
опасни места. Овој проактивен пристап ќе помогне во планирањето и
дефинирањето на мерките и процедурите за подобрување на безбедноста во
сообраќајот.
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ABSTRACT

Hazardous locations on the roads are one of the biggest reasons for traffick
accidents.
Therefore the need for precise methodological approach, with clearly defined
criteria for determining hazardous locations is necessary to improve and maintain the
safety of road traffic.
In Macedonia there is no this kind of approach. The intention of this research is
determining and implemaentation the method of identifying the hazardous locations on
the roads to be created basis for better proactive approach for traffic safety on the roads.
For realization of this research is used sophisticated software tool Visum Safety
produced by German company PTVision. This tool allows determining the similarities
between the accidents and the reasons for their occurrence. It allows identification of
hazardous locations on traffic network .
The research was conducted on a case study on the Boulevard "Partizanski
Odredi" in Skopje. Detailed information regarding each of the accidents allow
determination of similarities and factors that contributed to the occurrence of accidents.
From the analysis, total of 12 places have been identified as hazardous locations. This
proactive approach will help in planning and defining the measures and procedures to
improve traffic safety.
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ВОВЕД
Безбедноста на патиштата претставува значајна компонента за остварување

на транспортната функција. Општо гледано, секој дел од патниот сообраќај во
себе носи опасности по безбедноста и животот на луѓето. Сепак, определени
места од патната мрежа (делови од патот, крстосници, кривини и сл.) имаат
значење и важење на помалку безбедни простори. Континуирана безбедност на
патиштата може да се обезбеди со перманентна анализа на случувањата на
деловите на патиштата наречени опасни места. Заради успешно справување со
неповолните ефекти предизвикани од опасните места неоходно е: 1) усвојување
на прецизна правна регулатива што ќе овозможи унифицирано определување на
опасните места на патиштата и 2) преземање на унифицирани мерки и активности
во правец на намалување и целосно елиминирање на опасните места на патната
мрежа.
Првата сообраќајна незгода со загинато лице се случила во Лондон 1896
година. Од тогаш бројот на жртви од сообраќајни незгоди изнесува 30 милиони во
целиот свет. Надлежните во сите земји во светот се загрижени, како за бројот на
повредените и загинати лица така и за предизвиканата социолошка и економска
штета. Светската здравствена организација (World Health Organization) и
Светската банка (World Bank) во 1990 година имаат објавено дека сообраќајните
незгоди го заземаат 9-то место во повеќе од 100 различни индетификувани
причини за смрт. До 2020 година се претпоставува дека ќе се искачи на шестото
место на истата ранг листа.
Искуствата од развиените земји, со висок степен на безбедност во
сообраќајот, говорат дека со примена на мултидисциплинарен пристап може да се
намали бројот на опасни места на патиштата. Од градежен аспект за ефикасно и
безбедно одвивање на сообраќајот на патната мрежа, се подразбира постојано
вложување за нејзиното одржување, реконструкција и градење на нови делници.
Процесот на перманентна реконструкција на патната мрежа е од посебно значење
за нејзино успешно функционирање, т.е. вложените средства се исплатуваат, пред
сe од гледиште на смалување на трошоците на корисниците и зголемување на
нивото на безбедност во сообраќајот.
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За да може процесот за реконструкција, рационално да се спроведува,
неопходно е на ниво на патна мрежа да се располага со квалитетни и ажурирани
информации за состојбата и случувањата на истата (сообраќајно оптоварување,
сообраќајни незгоди, состојбата на патот, сообраќајно – техничката опрема и сл.).
Анализата на сообраќајните незгоди има значајно место во процесот на
зголемување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. За полесно да се одреди
опасната делница или крстосница, потребно е рачно или електронски да се водат
евиденции и карти на кои прецизно ќе се вцртуваат микролокации на
сообраќајните незгоди. На овие карти треба да се следи групирањето на
сообраќајните незгоди околу одредени места. Со ова визуелно помагало може
уште во рана фаза да се одреди настанувањето на сообраќајните незгоди кои се
случиле во слични околности.
Како помошно средство може да се користат дијаграми на точките на
колизија со кои подетално прикажуваме: поделба според учесниците во
сообраќајот (вид на возило, велосипедисти, пешаци, животни), насока на
движење, последици од сообраќајната незгода (материјална штета, загинати или
лесно и тешко повредени лица), светлосни услови (дневно светло, замрачување,
темница), состојба на патот (сув, мокар, голомразица), посебни ситуаци при
возењето (возење на назад, кочење, забрзување, пролизгување, стоење,
паркирање) и други податоци. Со анализа на дијаграмите на точките на колизија
врз основа на карактеристиката на сообраќајната незгода (вид на незгодата,
период во денот, временските услови) начинот на настанување (тип на
сообраќајна незгода, излетување, конфликт на раскрсница, кривина), можно е да
се одредат причините и околностите под кои најчесто настануваат сообраќајните
незгоди, а потоа да се применат соодветни превентивни мерки. При анализата
значајно е да се земат во предвид и субјективните ставови на учесниците во
сообраќајот во врска со загрозеноста и потенцијалните „лоши“ делници на патот.

1.1

Анализа на досегашните истражувања
Еден од начините за справување со проблемот со опасните места е,

утврдување на соодветна методологија за идентификација на овие опасни места
на мрежата.
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Постојат голем број на студии и трудови во кои се објаснети различни
методи за идентификација на опасните места, од кои во овој труд се наведени
неколку, и тоа:
1.

„Метод за контрола на стапката на квалитет за идентификација на
опасните места на патиштата“, од авторите Р. Стокс, (Robert W. Stokes )
директор на Универзитетскиот транспортен центар во државата Канзас и М.
Мутабаси (Madaniyo Mutabazi), градежен инженер. Методот за контрола на
стапката на квалитет се користи од страна на многу транспортни агенции за
да се идентификуваат опасните места на патиштата. Овој метод користи
статистички тест за да се утврди дали стапката на сообраќајната незгода за тој
дел од делницата на патот е невообичаено висока, кога би се споредила со
стапката на други локации со слични карактеристики. Равенките кои се
користат во Методот за контрола на стапката на квалитет еволуираат од
нивното потекло во раните 1950 год., па се до нивната сегашна форма.
Изведувањето на основните равенки користено во овој метод се исто така
дискутирани и презентирани. Претпоставката е дека спротивно на наводите
во литературата, точноста на равенките кои се користат во Методот за
контрола на стапката на квалитет не е подобрена со елеминирање на факторот
за нормално приближување од оригиналните равенки.

2.

„Метод на алтернативен ризик за правење на листа на опасни локации,
за подобрување на безбедноста на патиштата“, од авторите Л. Морено,
(Luis F. Miranda-Moreno ), Л. Фу, (Liping Fu), Ф. Сакомано, (Frank F.
Saccomanno ), А. Лабе, (Aurelie Labbe), од Универзитетот во Ватерло, Канада.
Една од главните задачи за подобрување на безбедноста на патиштата е
правење на листа со идентификувани опасни места (пр.сиганлизирани
крстосници, делници од патот и сл.), кои укажуваат на висок ризик за
случување на сообраќајни незгоди. Еден едноставен пристап е да се
идентификуваат опасните места со правење на листа на опсни локации
според набљудуваниот број на сообраќајни незгоди на возило по километар
или возило навлезено во зона на крстосница, кои се пресметуваат за секоја
локација поединечно без користење на податоци од други локации. Овој
пристап има неколку недостатоци, од кои еден е тоа што, бидејќи
сообраќајните незгоди се ретки, овој пристап е доста чуствителен кај
случајните варијации. Друг недостаток е фактот дека одредени делници кои
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се познати како делници со висока фреквенција на сообраќајни незгоди во
некој временски период, може да доживеат намалување на фрекфенцијата на
сообраќајни незгоди во следниот времески период.
3.

„Идентификација и рангирање на опасните места на патиштата –
Чуствителна анализа“, од авторите Г. Ветс, (Geert Wets), од Универзитетот
од Ламбург, Белгија. Во Фландрија (Белгија), приближно 1014 локации се
сметаат како опасни делници на патиштата. Овие опасни места се избрани од
добиените историски податоци за сообраќајни незгоди за периодот од 1997
година до 1999 година. Поконкретно, се прави комбинација од тежината на
последиците, односно 1 за секој полесно повреден, 3 за секој сериозно
повреден и 5 за секоја смртоносна повреда (комбинација 1_3_5), која се
користи да се рангира и одбере најопасната делница, на која се случуваат
сообраќајни незгоди. Во овој труд „чуствителната анализа“ се изведува за да
се испита влијанието на идентификацијата и рангирањето на опасните места
од три комбинации од различни гледни точки, од кои секоја комбинација
одговара на различен сообраќајно безбедносен проблем: избегнување на сите
сообраќајни незгоди (1_1_1), избегнување на сите сообраќајни незгоди со
смртни последици,(1_1_10), и избегнување на сите сообраќајни незгоди со
сериозни и смртни последици (1_10_10). Резултатите покажуваат дека
различниот став кон проблемот со безбедноста на сообраќајот и изборот на
соодветна последица од сообраќајната незгода има важна улога за рангирање
и избор на опасните делници на кои треба да се превземат соодветни мерки
во целина. Исто така, промената на политиката за безбедност во сообраќајот и
резултатот од тој избор за тежината на последицата од сообраќајната незгода,
не само што ќе има големо влијание врз бројот на опасните места, исто така,
ќе има значаен ефект на видот на опасните локации кои се избрани. Тоа
влијае соодветно на одлуките добиени како резултат на иднината во
безбедноста на сообраќајот.
Во aвгуст 2007 година, подготвен е „Прирачник за истрага на

сообраќајните незгоди на патиштата за потребите на сообраќајните инженери“,
издаден од страна на Светската асоцијација за патишта („PIARK“), изработен од
авторите Ј. Микулиќ (Josip Mikulić), од Истражувачкиот центар за транспорт на
Република Чешка и П. Холо (Pablo Holo), од Институтот за транспортни науки на
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Унгарија. Истрагата на сообраќајните незгоди на патиштата претставува збир на
постапки што се прават на постојните патишта и коишто вклучуваат:

-

Прибирање на информации и податoци за сообраќајните незгоди и за сите
факти поврзани со нив, податоци за патот и други околности поврзани со
патот (однесувањето на возачот, временските услови, осветлувањето и сл.);

-

Проценка на местата за потенцијални сообраќајните незгоди на патната
делница (локација);

-

Детална анализа на податоците добиени за сообраќајните незгоди и
околностите на посочените места – делници на патиштата со користење на
дијаграмите за судир;

-

Утврдување на недостатоците на патот и изработка на предлози за нивно
отстранување или подобрување.
За спроведување на овој прирачник потребно е одреден број на

сообраќајни незгоди со податоци согласно потребите во зададената задача на
сообраќајниот инженер. Една типична задача е да се подготви листа со избор на
интервенции за подобрување на опасните делници од патот. Цел на овој
прирачник е да помогне сообраќајните инженери полесно да ги идентификуваат
недостатоците на патиштата, кои директно влијаат при случувањата на
сообраќајните незгоди, и да ги насочи кон спроведување на најсоодветните мерки
за нивно отстранување или подобрување.
Во Република Македонија не се вршени систематски истражувања на
опасните места на патиштата. Истражувачите се повикуваат на пописот на опасни
места изработен од авторите Ж. Андревски и Т. Петревски со наслов на трудот:
„ОПАСНИ МЕСТА ПРЕД ОЧИ“ – Друштво за издавачка дејност „Ф-М-Б“Скопје, 2005 година. Во овој труд не се врши систематизација ниту
квалификација, туку се прикажува статистика што е базирана на податоци од
МВР за подолг временски период. Во овој труд за прв пат се споменува бројката
од 169 опасни места, која претставува и прва информација што се однесува на
оваа тема. Цел на овој труд била да се прикаже методот на идентификација според
т.н. објективен метод кој го зема предвид бројот на сообраќајните незгоди,
состојбата на патот и интензитетот на сообраќајот.
Опасните места на патиштата најчесто се објаснувани како места со „висок
ризик“ за возачите на моторните возила. Поимот „висок ризик“ треба да се
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разбере како зголемена веројатност од појава на сообраќајни незгоди на одредени
локации, или незгодите кои се случуваат на тоа место резултираат со тешки или
фатални последици. Сообраќајните незгоди не се случуваат рамномерно на
патната мрежа, туку на релативно мал број на места се случуваат релативно голем
број на сообраќајни незгоди.

1.2

Идентификација на проблемот на истражување
Не постои утврдена и општо прифатена дефиниција за опасно место. Во

различни земји, членки на ЕУ постојат различни критериуми за регулирање на
опасните делници на патиштата, како на пример:
во Данска, како опасно место на патиштата се смета местото каде што во
период од пет години се случиле најмалку четири сообраќајни незгоди
во Германија, како опасно место на патиштата се смета делница, односно
секција од патот во должина од 300 метри каде што се случиле најмалку пет
сообраќајни незгоди
во Португалија, опасно место се смета секција од патот во должина од 200
метри каде што се случиле најмалку четири сообраќајни незгоди
во Шпанија, опасно место на патот се смета делница во должина од 1000
метри, каде во текот во текот на една година се случиле повеќе од пет
сообраќајни незгоди во кои имало жртви итн.
За утврдување на локациите на опасните места неопходно е да се приберат
и да се анализираат податоци за сообраќајни незгоди во определен период. Како
влезни податоци за анализа, во РМ се користат податоците од МВР
(Министерството за внатрешни работи), службените белешки (записници од увид
на местото на незгодата), барањата за поведување на прекршочна постапка,
казнени пријави, соопштенија и ситуациони планови (скици на местото на
незгодата).
Од тука, проблемот кој се појавува во Република Македонија е непостоење
на една дефинирана и утврдена методологија за идентификација на опасните
места како средство за зголемување на безбедноста на патиштата.
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Предмет и цел
ПРЕДМЕТ на трудот е проучување на методите за идентификација на

опасните места во функција на безбедноста на сообраќајот на патиштата.
ЦЕЛ на трудот е е утврдување и примена на метод за идентификација на
опасни места за да се создадат основи проактивен пристап во безбедноста на
сообраќајот на патиштата.
Истражувањето

е

изведено

на

студија

на

случај

на

булеварот

„ Партизански Одреди “ во Скопје.

2.

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНИ МЕСТА
НА ПАТНАТА МРЕЖА

2.1

Дефинирање на поимот опасно место на патиштата
Опасните места се дел од патот каде што човекот како субјективен фактор

доаѓа во судир со објективните фактори поврзани со патот. Најчесто се работи за
места каде што постои отстапување од законски предвидените технички прописи
при проектирањето, изградбата или одржувањето на патната мрежа. Опасно место
најчесто настанува поради недостатоците на патот, во смисол на сигнализација,
опрема, регулирањето или околината воопшто. Доволно е тоа што ваквите услови
вршат притисок на возачите за промена на режимот и ритамот на управување со
возилото. Овие причини се многу чести за зголемување на бројот на сообраќајни
негоди.
Истражувањата покажуваат дека човековиот организам многу чуствително
реагира на промените на карактеристиките на патот. На места каде што
безбедноста е намалена, доаѓа до нагло зголемување на емоционалните реакции
на возачот. Со успешна комбинација на елементите на патот, психофизичките
напрегања може да се намалат и да се обезбедат услови за успешно
прилагодување кон условите на патот.
Анализата на документациите од извршените увиди на сообраќајните
незгоди, покажуваат дека дури во 90% од случаевите, одговорноста е кај возачот.
Со снимање и анализа на геометриските и другите карактеристики на соодветни
места, се утврдува поразлична состојба. Покрај возачот како причини, се
наведуваат и следниве недостатоци:
недостаток на пешачки патеки;
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неповолни елементи на патот;
нагла промена на ширина на коловоз;
намалена прегледност;
неизградени автобуски стојалишта надвор од коловозот и нерегулирано
паркирање на возилата;
За жал, до денес, сеуште не постои точно утврдена и општо прифатена
дефиниција за опасно место. Според некои експерти, опасно место се дефинира
како дел од патот во должина од 300 метри, на кој во рок од три години ќе се
случат дванаесет или повеќе сообраќајни негоди. Други автори, пак, како
критериум за одредување на опасно место земаат пет сообраќајни неззгоди за
една година, а трети прават разлика помеѓу незгодите случени во зона на
крстосница и други делови од патот како на пример, десет сообраќајни негоди за
една година на крстосница и пет на другите места.
Опасните места на патиштата најчесто се објаснувани како места со „висок
ризик“ за возачите на моторните возила. „Висок ризик“ треба да се разбере како
зголемена веројатност од појава на сообраќајни незгоди на одредени локации, или
незгодите кои на тоа место се случуваат на резултираат со тешки или фатални
последици. Сообраќајните незгоди не се случуваат рамномерно распоредени на
патната мрежа, туку на релативно мал број на места се случуваат релативно голем
број на сообраќајни незгоди.
Опасно место не може да се разбере како една точка на патот, бидејќи и
самата незгода се одигрува на потег во кој фигурираат повеќе димензии како што
се: должина на запирниот пат, реакција на возачот, прегледност и др.

2.2

Методи за идентификација на опасните места
Во светот постојат повеќе методи за идентификација на опасните места.

Метод на идентификација се нарекува процедурата за откривање на опасните
места на патот. Се разбира, ова преставува само прва етапа од постапката за
унапредување на безбедноста на патот. Втората етапа е анализа на опасното место
а третата етапа е негово санирање. Се смета дека интервенциите (санирањето) на
местата каде што имало повеќе сообраќајни незгоди, се едни од најефективните
методи за подобрување на безбедноста на патиштата.
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И покрај напорите да се пронајдат универзални ефикасни методи за
мерење на безбедноста на патиштата или утврдување на најзагрзените места на
некоја делница од патот, тоа не е постигнато, па и затоа методологиите се
различни во различни држави од светот.
Исто така постојат и методи за идентификација кои се базираат на
субјективна проценка на учесниците во сообраќајот (анкета), но и такви кои ја
земаат во предвид зачестеноста на сообраќајните незгоди, метода на степенот на
незгодата, метода на матрица, метода на контрола на квалитетот и др.
Во Република Македонија подолго време не се вршени систематски
истражувања на опсните места на патиштата. Најголем број на истражувачи се
повикуваат на пописот на црни точки изработен во трудот: „Опасни места пред
очи“ од Ж.Андревски, Т.Петревски издаден во 2005 година. Тука не врши
систематизација ниту квалификација туку претставува статистика базирана на
податоци од МВР за подолг временски период. Во овој труд за прв пат се
споменува бројката од 169 црни точки која понатаму многу трудови ја цитираат.
Во натамошниот текст се прикажани критериумите за утврдување на
временскиот период на анализа, локацијата на опасните места и постапката за
идентификување на опасни места на патиштата.
А). Критериум за временскиот период на анализата
Важно е да се утврди временскиот период во кој се спроведувани
анализите, а при секоја идентификација треба да се внимава на следното:
-

Периодот за анализа треба да биде доволно долг за да може попрецизно да
се утврдат факторите на сообраќајната незгода. Се смета дека во најголем
број на случаи периодот помеѓу три и пет години е сосема доволен;

-

На некои места каде што се случиле ненадејни промени во бројот на
сообраќајните незгоди корисно би било да се анализира и периодот
пократок од една година, за да се утврдат некои специфични механизми
кои ја предизвикале незгодата;

-

За да се избегне нерамномерноста предизвикана од сезонски промени
добро е анализата да се врши за неколку години;

-

Ако се одбере период на анализа од три до пет години, возможно е заради
задоцнувањето на анализата да се добие погрешен впечаток (податок), па
затоа е потребно да се направи комбинација со методата на анализа за една
година и тоа што е можно поблиску до времето на анализа.
9
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Б). Критериуми за идентификација на опасните места во зависност од
локацијата
Критериумите за идентификација на опасните места во и надвор од
населено место, не мора да бидат исти. Во населените места се случуваат поголем
број на незгоди, но со полесни последици. Како критериум за идентификација на
опасните места може да се користат апсолутни показатели (број на незгодите и
причинетата материјална штета) и релативни показатели (споредба со разни
делници, сообраќајно оптеретување и др.) Како основен критериум треба да се
земе бројот на незгоди и стапката во проценти.
Постапката за идентификување на опасни места на патиштата треба да се
состои од следниве фази:
Прва фаза - Идентификација на опасното место
Во оваа фаза потребно е објективно утврдување на локацијата на опсното
место или делница, за да не се случи средствата за санација на тие места да се
трошат ненаменски и нерационално, или тие места да останат неидентификувани.
За ваквата анализа, во оваа фаза може да се користат:
Статистички и нумерички методи за анализа на податоците од негодите;
Следење на состојбите на теренот;
Собирање на податоци за однесувањето на корисниците на патот;
Собирање на податоци за карактеристиките на патот – геометриски
карактеристики и опрема;
Собирање податоци за сообраќајот – интензитет, вид и др.;
Испитување на конфликни ситуации; и
Контрола на физичките карактеристики на патот.
Втора фаза – Утврдување на причините поради кои се случуваат
сообраќајни негоди на кратки релации.
Во оваа фаза, потребно е проучување и анализа на документите од
сообраќајните незгоди и сите останати податоци од базата на податоци за
негодите, карактеристиките на патот и сообраќајот, како и податоци до кои сме
дошле во првата фаза. Во оваа фаза потребно е да се утврди и евентуалната
грешка кај возачот.
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Трета фаза - Класификација на против мерките
Зависно од утврдените причини, видот и природата на опасноста, во оваа
фаза, потребно е да се утврдат мерките за санирање на опасните места, односно
мерките кои можат да влијаат на причините за случување на негодите. Тие може
да бидат различни, од мали интервенции до сериозни зафати за кои се потребни
големи финансиски средства. Врз основа на податоците добиени во претходните
фази, потребно е да се направи логичен план за смалување на бројот на незгодите
и нивните последици.
Четврта фаза - Спроведување на утврдените мерки
Во оваа фаза треба да се реализираат избраните корективни мерки и да се
води документација за превземените мерки. Треба да бидат опфатени сите
податоци за преземните корективни мерки и за карактерот на опасното место.
Петта фаза – Вреднување на ефектите од преземените корективни
мерки
Во оваа фаза неопходно е следење на состојбата на безбедноста во
сообраќајот пред и по преземените мерки, како и споредба на трошоците за
санација и одржување и заштедата од постигнатите мерки. Обработката на
податоците за несреќите на опасните места „пред и потоа“ треба да се спореди со
контролна делница.

2.3

Идентификација на опасните места – искуства во другите држави
Во Шестата рамковна програма на ЕУ (6 – Framework Programme) и

проектот за најнови пристапи кон управувањето со опасните места во сообраќајот
на патиштата и анализа на безбедноста на патните мрежи, 2008 (State – of – the Art
Approaches to Road Accident Black Spot Management and Safaty Analysis of Road
Networks, 2008), под раководство на Р.Елвик (R Elvik), дадени се најмодерните
пристапи за управување (регулација) на опсните места во сообраќајот, а во
воведот се прикажани методите за идентификација на опасните места во различни
држави од кои тука се претставени само дел, и тоа:


Австрија
Во Австрија опасните места се дефинирани во Австриски водич за

планирање, конструирање и одржување на патиштата кој објавен месец ноември,
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2002 година. За да може ено место да се карактеризира како опасно место мора да
биде исполнет барем еден од двата услови:
а). Три или повеќе сообраќајни незгоди со ист тип на повреди во рок од
три години и коефициент на ризик Rk

0,8 (Rk се пресметува кога Б = број на

сообраќајни незгоди од ист тип со повредени лица во рок од три години, ќе се
подели со коефициентот K. При што

K = 0,5 + 7 10 5 ПДС (Просечен Дневен

Сообраќај во текот на целата година).
б). Пет или повеќе сообраќајни незгоди од ист тип во кој спаѓаат и оние со
само материјална штета во текот на една година.


Германија
Во Германија направена е дистинкција помеѓу опасните места, опасните

делници и опасните области. Опасните места на патиштата се идентификуваат со
мапи (карти) на сообраќајни незгоди. За идентификација се користи период од
една или три години (Таб.2.1).
Едногодишната мапа, како критериум за класифицирање на опасно место е
ако на него (во должина не поголема од 100 метри) се регистрирани 5 сообраќајни
незгоди од ист тип без оглед на тежината на незгодата (вклучувајќи ги и тие со
материјалната штета). За утврдување на тоа дали се незгодите од сличен тип
развиени се повеќе методи.
Табела бр.2.1: Методолошки пристап за идентификација на опасни места
на патиштата во Германија
Извор на податоци

Критичен број на незгоди

Должина на период

Мапа за една година
Мапа за три години

Пет незгоди од исти тип
Пет незгоди со повредени лица

12 месеци
36 месеци

Мапа за три години

Три незгоди со сериозно
повредени или загинати лица

36 месеци

Извор:Elvik R., „State of the art approaches to road accident black spot management and safety analysis
or road networks”, report 883/2007, Norwegian Centre for Transport Research, 2007

Тригодишната мапа, како критериум за класифицирање на опасно место е
ако во рок од три години се случиле 5 или повеќе незгоди со повредени, или 3 или
повеќе со тешко повредени или загинати лица.


Данска
Во Данска, идентификацијата се потпира на сериозна и детална

класификиација на системот на патишта, на различни типови на делници и
раскрсници. Тестот се базира на познатата Пуасонова распределба. За некое место
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да се смета за опасно, на него би требало да се имаат случено 4 незгоди за период
од 5 години. Нивото на значајност кое се користи во статистичките тестови е 5%.
Оценката на „нормалниот“ број на незгоди за некое место се врши со модел на
предвидување. Кога се работи за патни делници, тогаш опасните делници се
идентификуваат со методата на „подвижна проѕирна рамка“, при што големината
на рамката се менува во зависност од пресметаниот „нормален“ број на незгоди на
делницта.


Норвешка
Во Норвешка, за опасно место се смета секоја локација со должина од 100

местри, со најмалку 4 сообраќајни незгоди со повредени лица а за период од 5
години. За опасна делница се смета делница не подолга од 1000 метри на која се
случиле 10 сообраќајни незгоди со повредени лица во период од 5 години. Оваа
анализа се врши со методата „подвижна проѕирна рамка“.


Унгарија
Во Унгарија, надвор од урбаните средини, за опасни места се сметаат тие

на кои се случиле најмалку 4 сообраќајни незгоди за период од 3 години, а при тоа
делницата да не е подолга од 1000 метри (одредувањето на опасните места се
врши со „подвижна проѕирна рамка“ со должина од 1000 метри). Во урбаните
средини за опасни места се сметаат тие со најмалку 4 сообраќајни незгоди за
време од 3 години, а при тоа делницата да не е подолга од 100 метри (со
„подвижна проѕирна рамка“ со должина од 100 метри).


Швајцарија
Во Швајцарија за опасно место се смета секое место на патот на кое се

случиле значително поголем број на сообраќајни незгоди од номиналниот број на
сообраќајни незгоди на слично место. Сличните места се одредуваат со
класификација на делници и раскрсници во определена класа). Така се
дефинираат минималниот број на сообраќајни незгоди кои би требало да се случат
во рок од 2 години за некое место да биде опасно место или делница. Значи
периодот е две години, а за автопат критична делница е ако се случиле 10 било
какви сообраќајки, или 4 сообраќајки со повредени, или 2 со загинати лица. За
градски раскрсници 10 за било каква сообраќајна незгода, 6 за сообраќајна негода
со повредени и 2 за сообраќајна негода со загинати лица. Должината изнесува од
100 до 500 метри.
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Шпанија
Во Шпанија за опасна делница се смета делница од патот со должина од

1000 метри на која за период од една година се случиле повеќе од 5 сообраќајни
незгоди со настрадани лица или доколку во истиот период загинале повеќе од две
лица.
2.4

Како до намалување на бројот на опасни места на патиштата
Подобрувањето на безбедното опкружување на патот подразбира:

системско определување и отстранување на опасните сообраќајни места на патот
и тоа преку:
1. Проектирање и примена на крстосници со кружен тек;
2. Задолжителна

информатичка

технологија

за

определување

и

за

набљудување на (мониторинг) на опасните места, вклучително и
користење бази на податоци за најдобрите начини за нивно отстранување;
3. Креирање и имплементација на систем за задолжително намалување на
бројот на опасните места на патиштата.
Подобрувањето на безбедното опкружување на патот подразбира и
проверка на безбедноста на патот, и тоа преку:
1. Примена на преглед за безбедност на патот за сите проекти за патен
сообраќај;
2. Примена на евалуација (проверка) на безбедноста на одреден пат согласно
со методата: делница по делница;
3. Чекор по чекор да се отстранат несоодветно поставените билборди и други
слични објекти кои ја намалуваат видливоста а со тоа се намалува и
безбедноста на сите патишта;
4. Осветлување на крстосниците низ населените места, на регионалните и
магистралните патишта;
5. Осветлување на патните делници низ населените места;
6. Примена на Euro RAP – методологијата за утврдување на причините за
сообраќајните незгоди;
7. Примена на iRAP за донесување на одлуки за интервенции на патиштата;
8. Целосна примена на стандардите во методите на планирање, проектирање
и ревидирање со што е можно поголемо избегнување на употребата на
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нестардардни патни, геометриски или градбени елементи со максимално
усогласување од аспект на безбедноста на сообраќајот;
9. Управувањето со патната мрежа треба да опфати изнаоѓање мерки за
редуцирање на потенцијалните незгоди;
10. Формирање на патна инспекција која ќе ги утврдува причините и начините
за избегнување на опсаните места во соработка со аналитичките служби на
Министерството за внатрешни работи, и
11. Обезбедување систематски надзор врз патниот сообраќај со посебен осврт
на местата на опасните места и на времето кога се случуваат сообраќајни
незгоди, како и врз состојбата на моторните возила.

3.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ТРЕТМАНОТ НА ОПАСНИ МЕСТА НА
ПАТИШТАТА

3.1 Правна регулатива во Република Македонија
Во Република Македонија не постои јасно определување на поимот
„опасно место“ како одредена појава во патниот сообраќај. Определувањето на
овој поим не е направено ниту во Законот за јавните патишта, ниту во Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата, ниту пак во подзаконските акти. Во
месец, октомври 2008 година од страна на Републичкиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата е изготвена „Националната стретегија на Република
Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“ која е
усвоена од Собранието на Република Македонија во месец, ноември 2008 година,
во која е опфатена и проблематиката за опасните места. Во шестото поглавје на
Националната стратегија, пишува за подобрување на безбедното опкружување на
патот, односно дека „безбедносната околина на патот може ефикасно да
елиминира иницирање на сообраќајни незгоди и со тоа да се влијае на намалување
на последиците од нив, како на магистралните патни правци, така и на патиштата
во урбаните и руралните средини. Едно од основните залагања на Националната
стратегија е постојаното и прецизно анализирање на сообраќајните незгоди со
прецизно утврдување на последиците, како и на причините за сообраќајните
незгоди. Во овој дел на Националната стратегија се укажува на потребата од
унапредување на ваквата анализа и на подобрување на базата на податоците со
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што ќе се влијае на отстранување на проблемите кои произлегуваат од
некомплетните податоци при решавање на проблеми од оваа област, при што се
укажува на потребата од:

-

Почитување на законската регулатива за поставување на стандардизирани
објекти во патниот појас и надвор од него;

-

Давање на попрецизни информации за местата на поединечни патни
незгоди и врз база на тоа воведување на задолжителност во елиминација на
опасните места;
Точката (6.1) од Националната стратегија за унапредување на безбедноста

на сообраќајот на патиштата, 2009 – 2014 година, се однесува на подобрување на
безбедното опкружување на патот, преку системско определување и отстранување
на опасните сообраќајни места. Од изнесеното се гледа дека непостоењето на
правна регулатива која јасно го определува поимот „опасно место“, предизвикува
големи потешкотии. Ова создава и проблеми во разграничувањето на
надлежностите помеѓу државните органи кои имаат ингеренции во областа на
безбедноста на сообраќајот на патиштата или пак, во областите поврзани со
безбедноста на сообраќајот на патиштата. Ваквите причини претставуваат големи
пречки за имплементирање на активностите за отстранување на опасните места на
патиштата.
Од ова произлегува потребата од иницирање на законски измени што ќе
резултираат со јасно определување на поимот на „опасно место“ на патиштата и
во населените места, како и утврдување на прецизни надлежности на одредени
органи при справувањето со проблематиката на опасните места и нивното
намалување се до целосно елиминирање.
Втората Национална стратегија на Република Македонија за унапредување
на бебедноста на сообраќајот на патиштата 2015 – 2020 година, се осврнува на
Анализата на реализацијата на целите утврдени во првата стратегија, со која се
покажува дека заканите од сообраќајните негоди се зголемуваат. Таквата
тенденција предизвикува низа економски, општествени, социјални, здравствени и
други неповолни импликации, предизвикувајќи огромни нематеријални и
материјални штети за поединците, нивните семејства, државата и за пошироката
општествена заедница. Оттаму, неопходно е преземање на понатамошни
интезивни напори за минимизирање на ризиците што ја загрозуваат безбедноста
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на сообраќајот на патиштата и тоа на меѓународно ниво во глобални рамки, на
регионално ниво и на субрегионално ниво, ниво на државите, како и на ниво на
локалната самоуправа.
Согледувајќи ја потребата од мултидисциплинарен и мултисекторски
пристап во унапредувањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата, при
изготвување на Втората национална стратегија на Република Македонија за
унапредување на безбедноста на сообраќајаот на патиштата 2015 – 2020 година,
извршени се консултации со сите релевантни државни органи соразни
организациски еденици како и домашни и странски експерти. Оваа Втора
национална стратегија ја потенцира потребата од постојано унапредувње и
осовременување на системот на менаџирањето на сообраќајот на патиштата.
Целите утврдени во Втората национална стратегија на Република Македонија се
насочени кон намалување на бројот на сообраќајните незгоди а преку преземање
на низа мерки и активности од страна на сите надлежни органи и организации,
како и на секој учесник во сообраќајот поединечно. Детерминираност на
основната цел на Втората национална стратегија покажува сеопфатен пристап со
особен интерес кон забележително намалување на бројот на жртвите во
сообраќајните незгоди до 2020 година, како и фокусирање на ранливите групи
учесници во сообраќајот на патиштата, односно децата и младите, притоа
незапоставувајќи ги сите други категории учесници во сообраќајот на патиштата
во Република Македонија и ризиците и заканите во истиот.
Основната цел на Втората национална стратегија е бројот на жртви во
сообраќајните незгоди до 2020 година да се намали до просекот на бројот на
жртви во државите членки на Европската Унија, бројот на жртви – млади возачи
да се намали на 30 %, бројот на сериозно повредени да се намали зза 40%, а бројот
на деца жртви во сообраќајот да се намали на нула. Со 78 загинати во сообраќајни
незгоди по еден милион жители во 2012 година, Република Македонија е
рангирана како 15 –та од 28 земји на Европската Унија, т.е. приближно средно
место и на тој начи прави гранична линија меѓу земјите членки и земјите
кандидати за во Европската Унија. Во согласност со Европската цел, бројот на
загинати треба да се намали од сегашниот број 78 загинати на еден милион
жители на приближно 50 загинати лица на еден милион жители до 2020 година.
Во овој момент Шведска, Холандија и Велика Британија веќе го оствариле ова
барано ниво. Република Македонија треба да изнајде начин за да се намали бројот
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на лица кои загинале во сообраќајни незгоди по 8% просечно секоја година, што
знаќи дека вкупното намалување на бројот на загинати од приближно 60 % во
споредба со 2009 година, односно до максимум 98 лица во 2020 година.
Во Табела бр. 3.1 согласно Втората национална стратегија за зголемување
на безбедноста во сообраќајот претставени се индикаторите за сообраќајните
незгоди, а со цел фокусирање на повеќе различни групи на учесници во
сообраќајот.
Табела бр. 3.1: Поделба според дирекни и индерекни индикатори за подобрување
на безбедноста на сообраќајот на патиштата
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ВО КОИ ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ НАМАЛУВАЊЕ НА
ЖРТВИ ДО 2020 ГОДИНАСОГЛАСНО ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА

Ред.Број

1

2

3

4

5

6

7

8

ПОДЕЛБА СПОРЕД ДИРЕКНИ И ИНДИРЕКНИ
ИНДИКАТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ
Децата како учесници во сообраќајот на патиштата
1.1 Деца загинати како дирекни учесници во сообраќајот
1.2 Деца со тешки телесни повреди како дирекни учесници во
сообраќајот
Пешаците во сообраќајот на патиштата
2.1 Загинати пешаци
2.2 Сериозно повредени пешаци

Бројот на
жртви и
повредени
кој треба да
се намали
17
170
80
240

Велосипедистите во сообраќајот на патиштата
3.1 Загинати велосипедисти
3.2 Сериозно повредени велосипедисти

35
150

Мотоциклистите како учесници во сообраќајот на патиштата
4.1 Загинати мотоциклисти

45

4.2 Сериозно повредени мотоциклисти
Млади возачи и возачи почетници како учесници во сообраќајот
на патиштата
5.1 Загинати млади возачи и возачи почетници
5.2 Сериозно повредени млади возачи и возачи почетници
Постарите лица како учесници во сообраќајот на патиштата
6.1 Загинати стари лица
6.2 Сериозно повредени стари лица
Лицата кои конзумирале алкохол како учесници во сообраќајот
на патиштата
7.1 Жртви во сообраќајот под дејство на алкохол
7.2 Сериозно повредени под дејство на алкохол
Пречекорување на дозволената брзина на возење

18

180

70
150
25
250

40
150
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8.1 Лица загинати пради пречекорување на брззината
8.2 Сериозно повредени поради пречекорување на брзината

140
310

Извор: „Втора Национална Стратегија на Република Македонија за унапредување на
безбедноста на сообраќајот на патиштата 2015 – 2020 година“, Декември, 2014 година

3.2

Правна регулатива за регулирање на опасните места на патиштата во
ЕУ
Во ЕУ сеуште не постои единствено директно заедничко определување во

однос на опасните места на патиштата кое би важело за сите земји што се членки
на Унијата. Оваа ситуација создава можност за различно определување на
опасните места на патиштата во одделени земји на Унијата. Но исто така ова не
значи дека ЕУ не посветува доволно внимание на оваа проблематика. Во разни
земји членки на ЕУ постојата различни критериуми за регулирање на опасните
места на патиштата како на пример во Данска, како опасно место на патиштата се
смета местото каде што во период од пет години се случиле најмалку четири
сообраќајни незгоди, во Германија како опасно место на патиштата се смета
делница, односно секција од патот во должина од 300 метри, каде што се случиле
најмалку пет сообраќајни незгоди од сличен вид, во Португалија секција од 200
метри каде се случиле најмалку четири сообраќајни незгодии и т.н.. Поради
различното определување се јавува потреба од унифицирано определување на
поимот опасно место на патиштата на ниво на целата ЕУ. Во ЕУ интензивно се
работи на измена на правната регулатива со цел да се утврди единствено
определување на поимот на опасни места на патиштата. Во оваа смисла во
комуникацијата со на Европската комисија за Акциониот план за програмата за
безбедност на сообраќајот во Европската Унија (Commnication from the
Commision on the European road safety Action Programe COM – 2003/311), се прави
осврт на состојбите поврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата, притоа
во овој документ се укажува дека во Унијата се случуваат околу 1 300 000
сообраќајни незгоди на патиштата, кои предизвикуваат смрт на повеќе од 40 000
лица и 1 700 000 поврдени лица. Во белата книга за ЕУ се потенцира дека дел од
овие сообраќајни незгоди се директна последица на опасните места на патиштата.
Во таа смисла Европската комисија во овој документ како и во другите документи
се обврзува да предложи дополнување на Директивата за безбедно управување на
инфраструктурата на патиштата (Directive on road infrastructure safety management

19

Давидоски Зоран

Магистерски труд

2008/96/EC) усвоена од Советот на министри ио од Еврпоскиот парламент на 19
ноември 2008 година.
Сепак мора да се напомене дека и означената Директива, иако не го
определува директно поимот на опасните места на патиштата, опсежно ја третира
проблематиката на опасните делници, односно делови на патиштата во кои
спаѓаат и опасните места. Директивата определува дека во Унијата треба да се
гарантира високо ниво на безбедност во патниот сообраќај, што е и стратешка
определба на Унијата. Во членот 5 став 2 на оваа Директива, како и во Анкесот
број 3 на Директивата, се зборува за рангирање односно категоризирање на
делници на патот со висока концентрација на незгоди (ranking of hight accident
concentration section) преку определување на методологија за идентификација,
анализа, определување на делницата односно делови на патиштата за период од
три или повеќе години, каде што се случуваат голем број на сообраќајни незгоди,
а особено незгоди со фатални последици, притоа имајќи ја во предвид
фрекфенцијата на сообраќајните незгоди. Понатаму се укажува дека за
рангирањето во оваа смисла е потребно да биде земена предвид и густината, како
и видот на сообраќајот кој се одвива на патиштата, односно на овие секции, како и
можностите за подобрување на патната инфраструктура.
Со оваа Директива се утврдува дека земјите што се членки на Унијата, ќе
обезбедат рангирање и категоризација на делови од патот и рангирање на
безбедноста на патната мрежа, врз база на преиспитување и анализа на состојбите
за период од најмалку три години. Исто така во продолжение во оваа Директива и
анексите на оваа Директива се укажува дека за подобрување на безбедносните
услови на овие секции, како и за елиминирање на истите е неопходно преземање
на мерки и активности за подобрување на видливоста на патиштата,
редизејнирање односно ново проектирање и градежна реконструкција на овие
делници, доколку се покаже дека е тоа потребно, заштита со квалитетни мрежи и
други средства каде што постојат одрони на патиштата, поефикасно управување
со контролата на сообраќајот, подобрување на стандардите за информирање и
интензивирање на развојот на интелегентен транспортен сообраќаен систем. Исто
така најмногу еднаш во три години треба да се врши ревизија и засилен надзор и
опсежна и сеопфатна анализа на состојбите и настаните на овие делиници.
За ЕУ отстранување односно целосно елиминирање на делници, однсоно
секции на патот со висока концентрација на незгоди има голема важност. Во оваа
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прилика, ќе напоменеме дека и покрај тоа што во Унијата се повеќе се посветува
внимание на прецисно регулирање на означените секции од патиштата,
интензивно се работи на утврдување на единствена прецизна регулатива за
утврдување на методологија за мерки и активности за елиминирање на опасните
места на патиштата. Притоа треба да се потенцира дека целосно елиминирање на
опасните места и опасните делници е стратешка определба на Унијата. Во овој
правец

Европската комисија има нарачано изготвување на проект кој што е

наречен Управување со црни точки - Идентификација и справување (Black Spots
Management – Identification and Handling) кој има за цел да ја подобри
инфраструктурната безбедност на патната мрежа на ЕУ. Покрај важноста на
наведените елементи од овој проект за европската патна мрежа, се предвидува и
донесување на препорака за примена на истите и на регионалните и националните
институции со цел да се обезбеди унифициран пристап во справувањето со оваа
проблематика. Се предвидува и востанување на европски индекс, односно
евидентирање на опасните места во ЕУ, пред се на патиштата кои се дел од
европската патна мрежа. Овој проект е веќе завршен и истиот е предаден на
Европската комисија, која ќе подготви соодветна правна регулатива, користејќи
ги искуствата од овој проект.
Во Република Македонија не постои јасно определување на поимот
„опасно место“ како одредена појава во патниот сообраќај. Тоа е еден од
идентификуваните проблеми на ова истражување.

4.

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО
ОДНОС НА СЛУЧЕНИ СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ
За потребите на овој магистерски труд поднесени се две барања за

добивање на статистички податоци за случени сообраќајни незгоди до
Министерството за внатрешни работи како единствена институција која располага
со вакви статистички податоци за случени сообраќајни негоди на територијата на
Република Македонија.
Првото Брање се однесува на статистички податоци кои се однесуваат на
случени сообраќајни незгоди на целата територија на Република Македонија за
период од 2009 до 2011 година, додека второто Барање се однесува на
21

Давидоски Зоран

Магистерски труд

статистички податоци за случени сообраќајни незгоди на една делница, поточно
за бул.„ Партизански Одреди “во Скопје за период од 2012 до 2014 година,
делница која ќе биде детално разработена подоле во овој труд.
4.1 Статистички податоци за сообраќајни незгоди случени на патиштата на
Република Македонија за период од 2009 до 2011 година
Министерството за внатрешни работи (МВР) по првото доставено Барање
за статистички податоци за случени сообраќајни незгоди на патиштата на
Р.Македонија за период од 2009 до 2011 година, достави Одговор во кој ги
доставуваат бараните податоци со кои располагаат. Официјалниот одговор од
Министерството за внатрешни работи е во прилог на овој труд (Прилог бр.1). Во
продолжение се претставени добиените податоци за трите години - Табела бр.4.1.
Табела број 4.1: Податоци за случени сообраќајни незгоди на патиштата во
Републикa Македонија за период од 2009 до 2011 година
ПОДАТОЦИ ЗА СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ СЛУЧЕНИ НА ПАТИШТАТА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОД ОД 2009 ДО 2011 ГОДИНА
ГОДИНА
2009
2010
2011
Број на случени сообраќајни незгоди со потешки последици

4 357

4 226

4 463

149

134

148

Број на случени сообраќајни незгоди со полесни повреди

4 204

4 089

4 314

Сообраќајни незгоди со потешки последици случени на
патиштата во населени места

3 154

3 065

3 250

Број на загинати лица на патиштата во наеселени места

69

56

77

Број на повредени лица со лесни повреди на патиштата во
наеселени места

4 459

4 310

4 619

Сообраќајни незгоди случени на магистралните патишта

66

61

68

Број на случени сообраќајни незгоди со загинати лица
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Број на загинати лица на магистралните патишта

7

10

11

Број на повредени лица на магистралните патишта

118

102

100

Сообраќајни незгоди случени на автпатиштата

338

358

391

Број на загинати лица на автопатиштата

27

47

38

Број на повредени лица на автопатиштата

669

660

716

Сообраќајни незгоди случени на регионални патишта

298

277

318

Број на загинати лица на регионалните патишта

31

26

23

Број на повредени лица на регионалните патишта

536

503

601

Сообраќајни негоди случени на локалните патишта

501

465

436

Број на загинати лица на локалните патишта

26

23

23

Број на повредени лица на локалните патишта

949

800

817

Извор:Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ноември, 2012 година

Во продолжение се претставени и графички прилози од дел од податоците
кои се наведени во Табела број 4.1 кои се однесуваат на случени сообраќајни
незгоди на патиштата во Република Македонија за период од 2009 до 2011 година.
Број на случени сообраќајни незгоди
со потешки последици
4600
4400

4463

4357
4226

4200
4000
2009 год. 2010 год. 2011 год.
График 4.1: Број на случени сообраќајни незгоди со потешки повреди на
патиштата во Р.Македонија за период од 2009 до 2011 година изразени во бројки
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Број на случени сообраќајни незгоди
со загинати лица
149

148
134

150

100
2009 год. 2010 год. 2011 год.
График 4.2 Број на случени сообраќајни незгоди со загинати лица на патиштата
во Р.Македонија за период од 2009 до 2011 година израени бројки
Број на загинати лица на патиштата
во наеселени места
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График 4.3 Број на загинати лица во сообраќајни незгоди случени на патиштата
во населени места воР.Македонија за период од 2009 до 2011 година

Број на загинати лица на
магистралните патишта
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15
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7
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График 4.4: Број на загинати лица во сообраќајни незгоди случени на
магистралните патишта во Р.Македонија за период од 2009 до 2011 година
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График 4.5: Број на загинати лица во сообраќајни незгоди случени на
автопатиштата во Р.Македонија за период од 2009 до 2011 година
Број на загинати лица на
регионалните патишта
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График 4.6 Број на загинати лица во сообраќајни незгоди случени на
регионалните патишта во Р.Македонија за период од 2009 до 2011 година

Број на загинати лица на локалните
патишта
26
26
24
22
20

23

23

2009 год. 2010 год. 2011 год.
График 4.7: Број на загинати лица во сообраќајни незгоди случени на локалните
патишта во Р.Македонија за период од 2009 до 2011 година
Во Табела бр. 4.2 се претставени податоците добиени од Министерството
за внатрешни работи за сообраќајните незгоди случени во периодот од 2009 до
25

Давидоски Зоран

Магистерски труд

2011 година на патиштата во Република Македонија, гледано од аспект на
категоријата на учесниците во сообраќајот на патиштата.
Табела бр. 4.2: Податоци за сообраќајни незгоди случени во периодот од 2009 до
2011 година гледано од аспект на категоријата на учесници во сообраќајот на
патиштата во Република Македонија
ПОДАТОЦИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБРАЌАЈОТ
ГОДИНА

КАТЕГОРИИ

2009

2010

2011

78

80

79

3 112

2 947

3 103

42

48

45

1 903

1 842

2 031

9

11

11

510

445

420

Велосипедисти загинати во сообраќајни незгоди

9

7

10

Возачи на трактори кои загинале во сообраќајна незгода

7

2

5

Повредени возачи на трактори во сообраќјна незгода

47

29

39

Возачи на товарни возила загинати во сообраќајна незгода

5

6

4

100

101

105

5

6

4

254
0

230
0

209
0

8

11

9

Возачи кои загинале во сообраќајни незгоди
Возачи повредени во сообраќајна негода
Возачи на патнички автомобили кои се загинати
Повредени возачи на патнички автомоболи
Мотоциклисти кои загинале во сообраќајни незгоди
Мотоциклисти со повреди во сообраќајни незгоди

Повредени возачи на товарни возила
Возачи на мопеди загинати во сообраќајна незгода
Повредени возачи на мопеди
Загинати возачи на Автобуси
Повредени возачи на Автобуси
Возачи загинати на останати видови на моторни и немоторни
возила
Патници кои учествувале во сообраќјни негоди

1

0

0

2 687

2 458

2 769

Број на загинати патници
Повредени патници

34
2 653

50
2 408

54
2 715

Пешаци кои учествувале во сообраќајни незгоди

1 013

1 052

1 074

Број на загинати пешаци

48

32

39

Број на повредени пешаци

965

1 020

1 035

Извор: Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ноември, 2012 година

Во продолжение се претствени и графички податоците за загинатите лица
во сообраќајни незгоди кои се наведени во Табела бр. 4.2 а кои се поделени
според категоријата на учесниците во сообраќајот.
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График бр. 4.8: Податоци за агинати лица во сообраќајни незгоди на
патиштата во Р.Македонија според категоријата на учесници во сообраќајот
за период од 2009 до 2011 година
Табелата број 4.3, која во продолжение е претставена, ги содржи
податоците за случени сообраќајни незгоди за периодот од 2009 до 2011 година на
патиштата во Република Македонија, претставени за секој град поединечно.
Табела бр. 4.3: Податоци за случени сообраќајни незгоди на патиштата во
Република Македонија за период од 2009 до 2011 година, за секој град поединечно
Градови

Незгоди со потешки
последици

Години

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Вкупно
Скопје
Битола
Прилеп
Ресен
Крушево
Мак.Брод
Демир
Хисар
Велес

4 357
2 026
165
153
31
6
6

4 226
1 936
161
164
30
6
2

4 463
2 082
172
165
42
5
15

160
57
9
9
0
0
2

162
45
8
8
0
1
0

172
56
5
11
0
0
1

6 731
3 011
217
218
43
9
10

6 375
2 802
218
209
54
7
4

6 853
3 136
243
220
56
9
24

15

17

14

1

1

1

26

30

21

96

115

141

2

3

8

158

180

191

Загинати лица
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Повредени лица
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Кавадарци
Неготино
Куманово
Кратово
Крива
Паланка
Охрид
Кичево
Струга
Дебар
Струмица
Гевгелија
Радовиш
Валандово
Тетово
Гостивар
Штип
Кочани
Пробиштип
Берово
Виница
Свети
Николе
Делчево

Магистерски труд

91
45
280
17

96
33
311
18

112
45
297
23

5
8
7
1

11
2
12
0

6
6
7
4

153
77
416
22

147
42
489
32

204
73
454
40

37

46

42

2

0

3

50

69

56

152
85

150
82

142
84

5
7

9
7

4
4

214
159

205
139

209
144

63
27

59
17

69
19

3
0

2
1

7
1

114
51

106
32

121
33

188
46
41
19
298
117
118
71
23
21

162
28
52
21
274
96
124
62
29
23

185
32
55
30
272
100
88
84
15
25

6
5
1
2
5
4
4
6
3
0

9
5
1
1
5
9
4
4
0
0

5
2
3
3
11
3
3
4
3
3

313
69
72
27
560
192
172
97
31
32

277
33
84
39
478
154
198
84
48
43

263
55
82
44
512
163
132
126
23
42

41

32

45

5

1

1

69

45

70

59

53

44

1

7

3

107

84

85

20

27

19

0

6

4

42

43

22

Извор:Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ноември, 2012 година

Во продолжение се претствени и графички податоците од сообраќајните
незгоди кои се наведени во Табела бр. 4.3, а кои се поделени по градови во
Р.Македонија.
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График бр 4.9: Број на сообраќајни незгоди случени во градовите на
Р.Македонија во кои имало потешко повредени лица
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График бр.4.10:

Број на сообраќајни незгоди случени на во градовите на
Р.Македонија во кои имало загинати лица
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График бр. 4.11: Број на сообраќајни незгоди случени во градовите во
Р.Македонија во кои има полесно повредени лица

4.2

Статистички податоци за сообраќајни незгоди случени на бул.
Партизански Одреди во Скопје за период од 2012 до 2014 година
До Министерството за внатрешни работи е доставено и второ Барање за

добивање на детални податоци за случени сообраќајни незгоди на бул.
Партизански Одреди за период од 2012 до 2014 година. Податоците за секоја
сообраќајна незгода поединечно кои се бараа и се потребни за изработка на овој
труд се претставени во Табела број 6.1. Министерството за внатрешни работи со
Одговор на Барањето со нивни архивски број 30.1806/1 од 18.03.2015 година
(Прилог број 2) ги достави бараните детални податоци за точно 255 случени
сообраќајни незгоди на булеварот „Партизански Одреди “ за период од 2012 до
2014 година кои ги поседува, додека податоците кои се потребни а за кои не се
водела евиденција во Министерството за внатрешни работи за истите не се во
можност да се произнесат. Поради обемноста на бараните податоци за секоја
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сообраќајна незгода поединечно случена на бул.„ Партизански Одреди“ во
периодот од 2012 до 2014 година, истите се доставени во електронска форма.
Целокупната анализа на добиените податоци за случени сообраќајни
незгоди на бул.„ Партизански Одреди “ и резултатите од анализата која
претставува и основна цел на овој труд, се образложени во следните поглавја.

5.

АНАЛИЗА НА БУЛЕВАР „ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ“ ВО СКОПЈЕ

5.1

Основни карактеристики на булеварот „Партизански одреди“ во Скопје
Булеварот „ Партизански Одреди “ е дел од примарната сообраќајна мрежа

и е од голема важност за градот. Најчесто се користи за патување од центарот на
градот кон западниот излез и обратно. Булеварот „Партизански Одреди“ се
протега низ три општини, Центар, Карпош и Ѓорче Петров. Неговата функција е
да ги поврзе западниот влез на градот со централното градско подрачје, но исто
така да овозможи поврзување на другите општини и населби преку останатите
улици. Овој булевар ги поврзува булеварите „Св. Климент Охридски“ и „8-ми
Септември“, како и улиците „Васил Главинов“, „Франклин Рузвелт“, „Париска“,
„Лондонска“, „Љубљанска“, „Московска“ и други. Од аспект на сообраќајното
оптоварување по бул. „Партизански Одреди “ дневно поминуваат над 60 000
возила.
Согласно Генералниот урбанистички план (ГУП) на Град Скопје,
булеварот „Партизански Одреди“ е дел од примарната сообраќајна мрежа на Град
Скопје и е категоризиран како градска магистрална улица со вкупна должина од 5
737 метри (Слика бр. 5.1).
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Слика бр. 5.1: Просторна диспозиција на на булевар „ Партизански Одреди “, во
Скопје
Извор: Goodgle Earth

Напречниот профил на булеварот „ Партизански Одреди “ се состои од две
коловозни ленти со ширина од по 10.5 метри кои се физички одвоени со
средишно зеленило со ширина од 5 метри. Секоја коловозна површина има по три
сообраќајни ленти, а нивната ширина изнесува 3.5 метри. Од двете страни на
булеварот има простор од вкупно 12 метри на кој се изградени пешачка патека со
ширина од 4.5 метри и велосипедска патека со ширина од 2.5 метри. Со тоа,
вкупниот профил на булеварот е со ширина од 50 метри (Сл. 5.2).

Слика бр. 5.2: Напречен профил на булевар„ Партизански Одреди “, во Скопје
Извор: Генерален Урбанистички План на Град Скопје

По должина на булеварот постојат вкупно 11 крстосници, од кои една е
кружна крстосница, две се несемафоризирани крстосници, а останатите осум се
семафоризирани. На Слика бр. 5.3 се прикажани единаесетте крстосници со
соодветна нумерација.
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Слика бр. 5.3: Локација на крстосниците по должина на булевар„ Партизански
Одреди“
Извор: Google Earth

Табела бр. 5.1: Називи на улици кои се крстосуваат со булевар„ Партизански
Одреди “ во Скопје
Крстосници по должина на булевар „Партизански Одреди“
1
бул. „Партизански Одреди“ (кај пазар Ѓорче Петров)
2
бул. „Партизански Одреди“ (кај ЈСП)
3
бул. „Партизански Одреди“ – ул. „Ацо Шопов“ – ул. „Ѓорче Петров“
4
5
6
7
8
9
10
11

бул. „Партизански Одреди“ – ул.„Влае“ – ул.„Ангел Динев “
бул.„Партизански Одреди“ – ул. „Никола Парапунов “
бул.„Партизански Одреди“ – ул.„ Љубљанска “ – ул.„ Московска “
бул.„ Партизански Одреди “ – ул.„ Париска “ – ул.„ Бледски Договор “
бул.„ Партизански Одреди “ – бул.„ 8-ми Септември “
бул.„ Партизански Одреди “ – ул.„Франклин Рузвелт“
бул.„ Партизански Одреди “ – бул.„ Св.Климент Охридски “
бул.„ Партизански Одреди “ – ул.„ Васил Главинов “

Извор:Генерален Урбанистички План на Град Скопје и теренски увид

На булеварот постојат и 13 приклучоци за влевање – излевање на возила
кои се регулирани со вертикална сигнализација и 12 пешачки премини од кои три
се несемафоризирани, а останатите девет пешачки премини се семафоризирани.
На Сл. 5.4 и сл. 5.5 прикажани се сите приклучоци за влевање – излевање и
пешачки премини со соодветна нумерација.
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Слика бр. 5.4: Локација на приклучоци за влевање-излевање по должина на
булевар„Партизански Одреди“
Извор: Google Earth

Табела бр.5.2: Локации на приклочоци за влевање и излевање на возила по
должина на булевар „Партизански Одреди“ во Скопје
Приклучоци за влевање-излевање по должина на булевар „ Партизански Одреди “
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кај амбуланта Ѓорче Петров
Кај МакПетрол Влае
После пешачки мост Влајко
Кај ТЦ Антико
Ул.„ Лондонска “ – Ул.„ Манапо “
Окта-Карпош
Кај Лептокарија
Кај МакПетрол - Карпош
Ул.„ Шекспирова “ - Хотел Карпош
Ул.„ Никола Тесла “
Кај Универзална Сала
Ул.„ Аминта Трети “
Ул.„ Мито Хаџивасилев Јасмин “ – Соборен храм

Извор: Генерален Урбанистички План на Град Скопје и теренски увид
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Слика бр. 5.5: Локација на пешачки премини по должина на
булевар „Партизански Одреди “
Извор: Google Earth

Табела бр. 5.3: Пешачки премини по должина на булевар „Партизански Одреди“
во Скопје
Пешачки премини по должина на булевар „ Партизански Одреди “
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПП – ТЦ Порта Влае
ПП – МакПетрол Влае
ПП – ТЦ Антико
ПП – Лондонска-Манапо
ПП – Општина Карпош
ПП - Лептокарија
ПП – Хотел Карпош
ПП – Никола Тесла
ПП – Универзална сала
ПП – Градежен факултет
ПП – Буњаковец 2
ПП – Аминта Трети

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

5.2

Геометриски карактеристики на крстосниците по должина на булевар „
Партизански Одреди “
За секоја од крстосниците, пешачките премини и приклучоци за влевање-

излевање по должина на булевар „Партизански Одреди“ ќе биде даден опис на
геометриските карактеристики и начинот на контрола, по редослед како што се
дадени во табелите погоре, односно редоследно по должина на булеварот во
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насока од запад кон исток или во насока од Општина Ѓорче Петров кон општина
Центар.
Бул. „Партизански Одреди“ (кај пазар Ѓорче Петров)

Слика бр.5.6: Просторна поставеност на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“ и ул.„Ѓорче Петров“
Извор: Google Earth

1
2
3
4

Табела бр. 5.4: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти
Ширина Начин на
Постоење на
на лента контрола пешачки премин
Влез Излез
ул.„Ѓорче Петров“
1
1
3,5

(север)
бул.„Партизански
2
1
3,5

Одреди“ (запад)
ул.„Ѓорче Петров“
1
1
3,5

(југ)
бул.„Партизански
2
1
3,5

Одреди“ (исток)

Извор:Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Бул .„Партизански Одреди“ влез за автобаза на ЈСП

Слика бр. 5.7: Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“ и ул.„Ѓорче Петров“
Извор: Google Earth
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Табела бр. 5.5: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3

ул.„Ѓорче Петров“
(север)
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

Постоење на
пешачки
премин


1

1

3,3

2

1

3,5



1

2

3,5



Бул. „ Партизански Одреди “ – ул. „Ацо Шопов “ – ул. „Ѓорче Петров“

Слика 5.8: Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“, ул.„Ацо Шопов“ и ул.„Ѓорче Петров“
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Забелешка: Режимот на сообраќај на оваа крстосница со кружен тек е
воспоставен при крајот на 2014 година, а во претходниот период режимот бил
утврден со светлосна сообраќајна сигнализацина (семафори).

1
2
3
4

Табела 5.6: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
ул.„Ацо Шопов“
2
1
3,25

бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
ул.„Ѓорче Петров“

3

2

3,5



3

2

3,5



бул.„Партизански
Одреди“ (исток)

3

2

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди“ и теренски увид
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Бул.„Партизански Одреди“ – ул.„Иван Цанкар“ – ул.„Ангел Динев“

Слика 5.9: Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“, ул.„Иван Цанкар“ и ул.„Ангел Динев“
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

1
2
3
4

Табела 5.7: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
ул.„Иван Цанкар“
2
1
3,25

бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
ул.„Ангел Динев“

3

3

3,5



2

1

3,25



бул.„Партизански
Одреди“ (исток)

3

3

3,5

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Бул.„ Партизански Одреди “ – ул.„ Никола Парапунов “

Слика 5.10 : Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“ и ул.„Никола Парапунов“
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Табела 5.8: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
ул.„Никола
3
1
3,3

Парапунов“
(север)
бул.„Партизански
3
3
3,5

Одреди“ (запад)
ул.„Никола
2
1
3,3

Парапунов“ (југ)
бул.„Партизански
3
3
3,5

Одреди“ (исток)

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Бул.„ Партизански Одреди “ – ул.„ Љубљанска “ – ул.„ Московска “

Слика 5.11 : Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“, ул.„Љубљанска“ и ул.„Московска“
Извор:Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

1
2
3
4

Табела 5.9: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
ул.„Љубљанска“
2
2
3,5

бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
ул.„Московска“

3

3

3,5



2

2

3,5



бул.„Партизански
Одреди“ (исток)

3

3

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Бул.„ Партизански Одреди “ – ул.„ Париска “ – ул.„Бледски Договор“

Слика 5.12: Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“, ул.„Париска“ и ул.„Бледски Договор“
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

1
2
3
4

Табела 5.10: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
ул.„Бледски
2
1
3,3

Договор“
бул.„Партизански
3
3
3,5

Одреди“ (запад)
ул.„Париска“
2
2
3,3

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)

3

3

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Бул.„ Партизански Одреди “ – бул.„ 8-ми Септември “

Слика 5.13: Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“ и бул.„8-ми Септември“
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Табела 5.11: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на
Постоење на
на
лента
контрола
пешачки
Влез Излез
премин
бул.„8-ми
4
2
3,5

Септември“
(север)
бул.„Партизански
4
3
3,5

Одреди“ (запад)
бул.„8-ми
4
2
3,5

Септември“ (југ)
бул.„Партизански
4
3
3,5

Одреди“ (исток)

Извор:Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Бул.„ Партизански Одреди “ – ул.„ Франклин Рузвелт “

Слика 5.14 : Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“ и ул.„Франклин Рузвелт“

1
2
3
4

Табела 5.12: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
бул.„Франклин
2
2
3,5

Рузвелт“ (север)
бул.„Партизански
3
3
3,5

Одреди“ (запад)
бул.„Франклин
2
2
3,5

Рузвелт“ (југ)
бул.„Партизански
3
3
3,5

Одреди“ (исток)

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Бул.„Партизански Одреди“ – бул.„Св.Климент Охридски“

Слика 5.15: Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди“ и ул.„Св. Климент Охридски“
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

1
2
3
4

Табела 5.13: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
бул.„Св. Климент
3
3
3,5

Охридски“ (север)
бул.„Партизански
4
3
3,5

Одреди“ (запад)
бул.„Св. Климент
4
3
3,5

Охридски“ (југ)
бул.„Партизански
4
3
3,5

Одреди“ (исток)

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Бул.„ Партизански Одреди “ – ул.„ Васил Главинов “ – бул.„ ВМРО“

Слика 5.16: Геометриски карактеристики на крстосницата помеѓу
бул.„Партизански Одреди “, ул.„ Васил Главинов “ и бул.„ ВМРО “
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Табела 5.14: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

Постоење на
пешачки
премин


1

бул.„ВМРО“

3

3

3,5

2

бул.„Партизански
Одреди“
бул.„Васил
Главинов“

3

2

3,5



3

2

3,5



3

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

5.3

Приклучоци за влевање и излевање на возила по должина на булевар
„Партизански Oдреди “

Приклучок за влевање-излевање на уличката кај амбуланта Ѓорче Петров
(запад-исток)

Слика 5.17 : Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
амбуланта Ѓорче Петров
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „Партизански Одреди“ и теренски увид

Табела 5.15: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1

бул.„Партизански
Одреди“ (запад)

Број на ленти
Влез Излез
1

1

Ширина
на лента
3,5

43

Начин на
контрола

Постоење на
пешачки
премин
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2

ул.„Ѓорче Петров“

1

1

3,5



3

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)

1

1

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „Партизански Одреди“ и теренски увид

Приклучок за влевање-излевање кај МакПетрол Влае (исток-запад)

Слика 5.18 : Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
Макпетрол Влае (исток-запад)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Табела 5.16: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3
4

бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
влез кон
Макпетрол
излез од
Макпетрол
бул.„Партизански
Одреди“ (исток)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин


1

/

3,5

x

/

1

3,5

x

3

3

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Приклучок за влевање-излевање кај Макпетрол по пешачки надпатник
Влајков мост (запад-исток)

Слика 5.19: Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
Макпетрол после пешачки мост Влајко (запад-исток)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Табела 5.17: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3
4

бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
влез кон
Макпетрол
излез од
Макпетрол
бул.„Партизански
Одреди“ (исток)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин
x

1

/

3,5

x

/

1

3,5

x

3

3

3,5

x

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Приклучок за влевање-излевање кај ТЦ Антико (исток-запад)

Слика 5.20: Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
ТЦ Антико (исток-запад)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Табела 5.18: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3
4

бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
влез кон ТЦ
Антико
излез од ТЦ
Антико
бул.„Партизански
Одреди“ (исток)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин


1

/

3,5



/

1

3,5



3

3

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

46

Давидоски Зоран

Магистерски труд

Приклучок за влевање-излевање кај ул.„ Лондонска “ и ул.„ Манапо “

Слика 5.21: Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
ул.„Лондонска“ и ул.„Манапо“
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

1
2
3
4

Табела 5.19: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
бул.„Партизански
3
3
3,5

Одреди“ (запад)
ул.„Лондонска“
1
1
4,75

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)
ул.„Манапо“

3

3

3,5



1

1

4,75



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Магистерски труд

Приклучок за влевање-излевање кај бензинска Окта-Карпош
(исток-запад)

Слика 5.22: Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
бензинска Окта-Карпош (исток-запад)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „Партизански Одреди“ и теренски увид

1
2
3
4

Табела 5.20: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод
Број на ленти Ширина Начин на Постоење на
пешачки
Влез Излез на лента контрола
премин
бул.„Партизански
3
3
3,5

Одреди“ (исток)
влез кон бензинска
1
/
4,75

ОКТА
излез од бензинска
/
1
4,75

ОКТА
бул.„Партизански
3
3
3,5

Одреди“ (запад)

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Приклучок за влевање-излевање кај ТЦ Лептокарија (исток-запад)
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Магистерски труд

Слика 5.23 : Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај ТЦ
Лептокарија (исток-запад)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Табела 5.21: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3
4

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)
влез кон ТЦ
Лептокарија
излез од ТЦ
Лептокарија
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин


1

/

4,75



/

1

4,75



3

3

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Приклучок за влевање-излевање кај бензинска Макпетрол – Карпош
(исток-запад)

Слика 5.24: Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
бензинска Макпетрол – Карпош (исток-запад)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Табела 5.22: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3
4

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)
влез кон бензинска
Макпетрол
излез од бензинска
Макпетрол
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин
x

1

/

4,75



/

1

4,75



3

3

3,5

x

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Приклучок за влевање-излевање кај ул.„ Шекспирова “ - Хотел Карпош
(исток-запад)

Слика 5.25 : Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
ул.„ Шекспирова “ - Хотел Карпош (исток-запад)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Табела 5.23: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)
влез кон
ул.Шекспирова

Број на ленти
Влез Излез
3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин


1

/

4,55
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на лента

Начин на
контрола
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3
4

излез од
ул.Шекспирова
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)

Магистерски труд

/

1

4,75



3

3

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Приклучок за влевање-излевање кај ул.„ Никола Тесла “ (исток-запад)

Слика 5.26 : Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
ул.„ Никола Тесла “ (исток-запад)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Табела 5.24: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3
4

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)
влез кон
ул.Никола Тесла
излез од
ул.Никола Тесла
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин


1

/

4,55



/

1

4,55



3

3

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Приклучок за влевање-излевање кај Универзална сала

Слика 5.27 : Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
Универзална сала
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „Партизански Одреди“ и теренски увид

Табела 5.25: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3
4

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)
ул.„Костурски
Херои“ (север)
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
ул.„Костурски
Херои“ (југ)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин


1

1

3,25



3

3

3,25



1

1

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Приклучок за влевање-излевање кај ул.„ Аминта Трети “

Слика 5.28: Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
ул.„ Аминта Трети “
Извор:Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Табела 5.26: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2
3
4

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)
ул.„Аминта
Трети“ (север)
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)
ул.„Аминта
Трети“ (југ)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин


1

1

3,35



3

3

3,35



1

1

3,5



Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Приклучок за влевање-излевање кај ул.„Мито Хаџивасилев Јасмин“ – спроти
Соборен Храм (исток-запад)

Сл.5.29: Геометриски карактеристики на приклучок за влевање-излевање кај
ул.„Мито Хаџивасилев Јасмин“ – спроти СоборенХхрам (исток-запад)
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Табела 5.27: Геометриски карактеристики и начин на контрола
Приод

1
2

3

бул.„Партизански
Одреди“ (исток)
ул.„Мито
Хаџивасилев
Јасмин“ (југ)
бул.„Партизански
Одреди“ (запад)

Број на ленти
Влез Излез

Ширина
на лента

Начин на
контрола

3

3

3,5

Постоење на
пешачки
премин
x

1

1

3,00



3

3

3,35

x

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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5.4 Пешачки премини по должина на булевар „Партизански одреди“ во
Скопје
Несемафоризиран пешачки премин кај ТЦ Порта Влае

Слика 5.30: Геометриски карактеристики на пешачки премин кај ТЦ Порта Влае
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Несемафоризиран пешачки премин кај Макпетрол Влае

Слика 5.31:

Геометриски карактеристики на пешачки премин кај Макпетрол
Влае

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Несемафоризиран пешачки премин кај ТЦ Антико

Слика 5.32: Геометриски карактеристики на пешачки премин кај ТЦ Антико
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Семафоризиран пешачки премин Лондонска-Манапо

Слика 5.33 : Геометриски карактеристики на пешачки премин ЛондонскаМанапо
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Семафоризиран пешачки премин кај Општина Карпош

Слика 5.34:

Геометриски карактеристики на пешачки премин кај Општина
Карпош

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Семафоризиран пешачки премин кај Лептокарија

Слика 5.35 : Геометриски карактеристики на пешачки премин кај Лептокарија
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Семафоризиран пешачки премин кај Хотел Карпош

Слика 5.36: Геометриски карактеристики на пешачки премин кај Хотел Карпош
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Семафоризиран пешачки премин Никола Тесла

Слика 5.37: Геометриски карактеристики на пешачки премин Никола Тесла
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Семафоризиран пешачки премин кај Универзална сала

Слика 5.38: Геометриски карактеристики на пешачки премин кај Универзална
сала
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Семафоризиран пешачки премин кај Градежен факултет

Слика 5.39:

Геометриски карактеристики на пешачки премин кај Градежен
факултет

Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид
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Семафоризиран пешачки премин Буњаковец 2

Слика 5.40: Геометриски карактеристики на пешачки премин Буњаковец 2
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Семафоризиран пешачки премин Аминта Трети

Слика 5.41: Геометриски карактеристики на пешачки премин Аминта Трети
Извор: Основни сообраќајни проекти за бул „ Партизански Одреди “ и теренски увид

Забелешка: Пешачките премини кај: „Аминта Трети“, „ Буњаковец 2“,„
Градежен Факултет“, „Универзална Сала“, „Никола Тесла“ и „Хотел Карпош “, се
регулирани со светлосна сообраќајна сигнализација (семафори) од Јули месец,
2012 година, додека пешачките премини кај: „Лептокарија“,„ Општина Карпош“ и
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„Лодонска – Манапо“, се регулирани со светлосна сообраќајна сигнализација
(семафори) од Јуни месец, 2013 година.

5.5

Сообраќајно оптоварување на дел од крстосниците по должина на
булевар „Партизански одреди“
Со цел да може да се утврди колкав број на возила поминуваат на оваа

делница, побарани се податоци од Центарот за управување и контрола на
сообраќајот (ЦУКС) на град Скопје како единствената институција која врши
постојани снимања и мерења на бројот на возила (со детектори). Добиени се
податоци за следните крстосници:
Крстосницата кај надпатникот Влајков мост (Партизански Одреди со

-

ул.Ангел Динев и Иван Цанкар), која од западна страна на булевар
Партизански Одреди е прва која е регулирана од страна на ЦУКС

1
2
3
4

Табела 5.28: Сообраќајно оптоварување
Приод
Број на возила
Број на возила во
(воз/ден)
врвен час
(воз/час)
ул.„Влае“(Иван Цанкар)
2 082
173
бул.„Партизански Одреди“
12 353
1 209
(запад)
ул.„Ангел Динев“
1 546
121
бул.„Партизански Одреди“
15 621
1 546
(исток)

Извор: ЦУКС

Крстосницата која се наоѓа некаде кон средишниот дел на булеварот

-

Партизански Одерди односно крстосницата со Булеварот 8ми Септември

1
2
3
4

Табела 5.29: Сообраќајно оптоварување
Приод
Број на возила
Број на возила во
(воз/ден)
врвен час
(воз/час)
бул.„8-ми Септември“ (север)
10 586
968
бул.„Партизански Одреди“
18 119
1 573
(запад)
бул.„8-ми Септември“ (југ)
13 974
1 063
бул.„Партизански Одреди“
16 948
1 637
(исток)

Извор: ЦУКС
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Последната крстосница која се наоѓа на источната страна на булеварот

-

Партизански Одреди односно крстосницата со булевар ВМРО и булевар
Даме Груев

1
2
3

Табела 5.30: Сообраќајно оптоварување
Приод
Број на возила
Број на возила во
(воз/ден)
врвен час
(воз/час)
бул.„ВМРО“
19 942
1 746
бул.„Партизански Одреди“
28 789
2 131
бул.„Васил Главинов“
6 664
491

Извор: ЦУКС

Врз основа на податоците добиени од ЦУКС може да се заклучи дека
булеварот „Партизански Одреди “ е со најголем број на возила кои се движат во
двата правци за разлика од другите улици и булевари кои имаат помал број на
возила кои се движат по нив. Како крстосница со најголем проток на возила, е
крстосницата со булеварот „Васил Главинов “ - со 28 789 возила/ден.
Искуствата говорат дека голем број на незгоди се случуваат на
крстосниците со голем обем на сообраќај. Овој податок може да укаже на
прашањето дали е правилен начинот на сигнализација на оваа крстосница.
Доколку ова се покаже дека е точно, може да се планираат соодветни мерки.
Оттука и потребата од анализа извршена во оваа глава.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНИ МЕСТА НА БУЛЕВАР
„ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ “ ВО СКОПЈЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА
СОФТВЕРСКИ ПРОГРАМ VISUM SAFЕTY

6.1 Што претставува софтверското решение VISUM SAFETY
Со 1,24 милиони жртви во годината во целиот свет, сообраќајните незгоди
на патиштата се меѓу најчестите причини за смрт. Овој податок е според бројките
од Обединетите Нации (UN). Од овие причини многу од земјите во светот ја
превзедоа задачата за подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата.
Нивната цел е: Визија НУЛА – бројот на сообраќајни незгоди на патиштата да се
сведе на нула гледајќи на долг рок.
PTV Visum Safety претставува алатка за анализирање на податоците од
сообраќајната незгода. Овозможува да се интегрираат аспектите кои се однесуваат
на безбедност во сообраќајот во стратешките одлуки за планирање на транспортот
уште од самиот почеток. Софтверот јасно ги визуелизира податоците за
сообраќајната незгода собрани од страна на полицијата и ги идентификува
опасните места и високо ризичните делници на патиштата. Деталните
информации за секоја од сообраќајните незгоди поединечно на корисникот на
овие податоци му овозможуваат да ги одреди сличностите и факторите кои
придонесле да се случат сообраќајните незгоди, со цел да се извлечат заклучоци
за причините и развојот, за планирање и оптимизирање на ефективни и
потрошувачко ефикасни мерки за ублажување.
6.2

Управување на опасните места на патиштата користејќи го
софтверскиот програм VISUM SAFETY
Експертите за безбедност на патиштата проценуваат дека 50% од сите

трошоци за случените сообраќајни незгоди се концентрирани на само околу 10%
од мрежата.
Но, каде се овие опасни места на кои се случуваат овие сообраќајни
незгоди и што ги предизвикува?
PTV Visum Safеty на планерите и експертите за безбедност на сообраќајот
им дава алатка која може да ја користат при управување со опасните места на
патиштата, односно алатка со која ќе се врши откривање, уредување
(класифицирање) и анализирање на опасните места.
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Основа за ова се историските податоци за сообраќајните незгоди собрани
од страна на полицијата и електронската анализа. Ако до сега не постои посебен
систем за снимање на податоците од сообраќајните незгоди, PTV Visum Safеty е
солидна алатка за високо квалитетно снимање на податоците за случени
сообраќајни незгоди. За да се обезбедат сите потребни податоци потребно е да се
има добра соработка со осигурителни компании, полицијата и општинските
власти, комисиите за сообраќајни незгоди, и др.
Од добиените податоци снимени од страна на полицијата, со PTV Visum
Safеty софтверот може да се идентификуваат опасните места визуелно со
користење на топлотни мапи или алгоритми за автоматско пребарување и
генерација на опасни места со кориснички дефинирани параметри (Слика бр. 6.1).
Индивидуалните сообраќајни незгоди може да бидат филтрирани според своите
атрибути и на тој начин се визуелизира и анализирани во само секунди. Ова
гарантира оптимално решение при процесот на донесување на одлуки врз основа
на цврсти и точни податоци, технички увид и добро подготвени факти.

Слика 6.1 Топлотни мапи на опасни места на патиштата
Извор: PTV VISUM SAFETY

Со цел да се специфицираат можни причини за сообраќајните незгоди
софтверот им нуди на корисниците серија на детални клучни информации кои се
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чуваат за секоја сообраќајна незгода која е снимена, а доколку е потребно и
дополнителни карактеристи може да се додадат. Тие вклучуваат видови на возила
кои учествувале во сообраќајната незгода; стапката на повреди и придружни
околности. Со транспортниот модел можно да се добијат повеќе информации,
како што се број на ленти, начин на сигнализација на крстосниците, како и
податоци за дозволената брзина на движење. Специфични карактеристики и
стандардни карактеристики на регионот за секоја земја може да бидат додадени
на податочна структура во софтверот.
Кога се користи пристапот на управување со опасните места на патиштата
(Black Spot Management), фокусот е на систематско откривање на сообраќајни
незгоди со исти или слични карактеристики. Ако, на пример, голем број на
незгоди се случуваат на крстосниците со голем обем на сообраќај, ова може да
укаже на прашањето дали е правилен начинот на сигнализација на оваа
крстосница. Доколку ова се покаже дека е точно, може да се планираат соодветни
мерки и нивното влијание на сообраќај на таа сообраќајница.
Анализата на сообраќајните незгоди врз основа на макроскопски транспорт
модел е оптимално прилагоден за урбано и регионално поставување. PTV Visum
Safеty може да се користи во урбаните средини и да прикаже визуелна анализа на
сообраќајните незгоди случени на крстосниците или во малите улички на
внатрешната урбана улична мрежа. Поддржува студии во подрачја надвор од
градови каде што патиштата и патните делови на регионална мрежа.
6.3 Пет добри причини за PTV VISUM SAFETY
1. Планирање на доверливоста за безбедност во сообраќајот
Креира голема промена во планирањето на транспортот со разгледување на
компонентата за безбедност во сообраќајот во стратешките одлуки уште од
самиот почеток. Врз основа на податоците за сообраќајните незгоди вообичаено
собрани од страна на полицијата кои многу лесно може да се внесуваат и
анализираат во PTV VISUM SAFETY, може да се изведе долорочни, ефективни
стратегии за намалување на бројот на сообраќајни незгоди на високо ризичните
делници и опсаните места на патиштата, анализа на мултимодална поврзаност на
незгодите и со тоа да се изготват соодветни мерки за индивидуалните корисници
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на патиштата – особено за ранливите групи како што се велосипедистите и
пешаците.
2. Заедничка работа
Правење на поефикасни мерки за планирање на транспортот со
организации кои нормално функционираат независно еден од друг, како што се
полициските власти, властите надлежни за локалните патишта и оние кои го
планираат транспортот. Кога заедно се користат PTV EUSKA алатка за
прибирање и валидизирање на податоците од сообраќајните незгоди, софтверот за
стратешко планирање на транспортот PTV VISUM, и алатката за планирање на
безбедноста во сообраќајот PTV VISUM SAFETY, тие се дизајнирани да направат
совршени координирани проценки и фази на планирање кои ја исполнуваат целта
за безбедна и одржлива мобилност.
3. Начин на користење и ефикасност
Изведување на анализи за да се процени безбедноста во сообраќајот во
мрежата со само неколку чекори: Внесување на податоци од сообраќајните негоди
од различни извори вклучувајќи и база на податоци, табеларни и текстуални
датотеки во софтверот Visum Safety со едно притискање на копче. PTV Visum
Safety

тогаш

визуелизираат

индивидуални

сообраќајни

незгоди,

опасни

раскрсници или високо ризични делници користејќи јасни и лесно читливи
топлотни мапи. Се филтрираат индивидуалните сообраќајни незгоди или групи на
сообраќајни незгоди според нивните карактеристики и да се спореди нивниот
развој во различни временски периоди. И на крајот но не ни најмалку важното,
PTV Visum Safety користи софистицирани функции на известување за генерирање
на интерактивна статистика и извештаи за безбедноста во сообраќајот.
4. Научен пристап
Се потпираат на софтвер кој се базира на децении на интензивни
истражувања, тесна соработка со полициските власти, комисиите за сообраќајните
незгоди, како и бројни невладини организации. На тој начин може да имаат
стабилна алатка за анализа која секогаш ги вклучува најновите научни и
практични согледувања и поставува нови стандарди.
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5. Квалитетни услуги
Членовите на оваа услуга имаат голема корист од

квалификуван и

посветен тим за поддршка. Професионалните услуги, детална документација и
вежби, обемни програми за обука и состаноци со корисничка група, и
обезбедување на високо ниво на размена на знаењето.

6.4

Внесување на потребните податоци и основни објаснувања на поимите
за работа со софтверот VISUM SAFETY
Како што веќе е наведено во Гл. 4.2, во ова поглавје, ќе се изврши

идентификација на сите опасни места по должина на булеварот „Партизански
Одреди “ во Скопје со користење на софтверот VISUM SAFETY (Сл. 6.2). Прв
чекор пред да се започне со работа со овој софтвер се обработени и точно
дефинирани големиот број на податоци кои овој софтвер ги побарува и тоа за
секоја сообраќајна незгода поединечно (Табела број 6.1).
Во продолжение се текстуално и сликовито се објаснети сите чекори за
внесување на потребните податоци со цел да се добијата потребните податоци за
идентификација на опасните места на булевар „Партизански Одреди во Скопје.

Слика 6.2 Софтвер VISUM SAFETY
Извор: PTV VISUM SAFETY

За да може да се работи со овој софтвер неопходно е да се има транспортен
модел. Градот Скопје веќе се има изготвено транспортен модел кој е дониран од
страна на Министерството за транспорт и врски, изработен е од фирмата „ IDOM
“ од Шпанија во 2009 година.
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Со активирање на полето FILE – OPEN VERSION, во однапред утврдено
место го пронаоѓаме фајлот со транспортниот модел и истиот го импортираме во
софтверот (Сл.6.3и Сл.6.4).

Слика 6.3 Поставување на транспортниот модел за Град Скопје
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.4 Поставен транспортен модел на Град Скопје во софтверот VISUM
SAFETY
Извор: PTV VISUM SAFETY

Бидејќи точно се знае делницата ќе се обработува се поставува и слика од
google earth за целата должина на булеварот и истата ја импортираме со
користење на полето Backgrounds со цел да се има подобра прегледност за
делницата која се обработува (Сл.6.5 и Сл.6.6).
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Слика 6.5 Транспортен модел за делницата, булевар „ Партизански Одреди “
во Скопје
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.6 Поставување на позадина (Backgraunds) за целата должина на
булеварот „ Партизански Одреди “
Извор: PTV VISUM SAFETY

Следен чекор е внесување на добиените податоци од МВР за секоја
сообраќајна незгода поединечно. Еден од главните недостатоци на добиените
податоци од МВР е немање на точни координати на местото на случената
сообраќајна незгода. Затоа целосно беа разгледувани и разработени скиците
изработени од полицијата, со цел да се утврдат приближните координати на
местото на случената сообраќајна незгода. Истите се од најголемо значење за овој
софтвер и за точната идентификација на опасните места (Таб.6.1).
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Табела број 6.1 Детални податоци потребни за секоја случена сообраќајна
незгода на Бул.Партизански Одреди за период од 2012 до 2014 година
ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ ЗА СЕКОЈА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА ПОЕДИНЕЧНО СЛУЧЕНА
НА БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ЗА ПЕРИОД ОД 2012 Д0 2014 ГОДИНА ПОТРЕБНИ
ЗА СОФТВЕРОТVISUM SAFETY
1

Уникатен број на сообраќајната незгода

33

Дали е лизгав коловоз

2

Насока на движење (возење)

34

Дали е темно во времето на незгодата

3

Датум на случување на незгодата

35

Дали е инволвирано животно

4

Време на случување на незгодата

36

Дали има пречка на патот

5

Име на улицата (Бул.Партизански Одреди)

37

Дали има намалена видливост

6

Име на споредната улица

38

Дали се лоши временски услови

7

Опис на ликацијата

39

Дали се лоши условите на патот (лош пат)

8

Број на инволвирани лица во незгодата

40

9

Број на загинати лица

41

Дали сообраќајните знаци се во лоша состојба
Текстуален опис на околинската природа на
незгодата

10

Број на лица со тешки телесни повреди

42

Дали е удрено во дрво или нешто слично

11

Број на лица со лесни телесни повреди

43

Дали е удрено во пречка на патот

12

Висина на сторена штета (не мора точна)

44

13

Дали е во или на крстосница

45

Дали незгодата се случила при престигнување
Дали некој од возчите бил под дејство на
алкохол или дрога

14

Дали е во близина на светлосни
сообраќајни сигнали

46

Дали брзината била прекорачена

15

Дали е во правец

47

Дали има поминување на црвено светло

16

Дали е во кривина

48

Дали не е држено соодветно растојание
помеѓу возилата

17

Дали е на пат со наклон

49

18

Дали е на пешачки премин

50

19

Дали е во или на кружна крстосница

51

Дали не е отстапено првенство на минување
Дали незгодата се случила при маневар на
свртување
Текстуален опис на индивидуалната причина
за незгодата

20

Дали е ограничена брзината

52

Возраст на првиот возач

21

Дали некој од учесниците избегал од
местото на незгода

53

Години на поседување на возачката дозвола
на првиот возач

22

Дали е инволвиран автомобил

54

Прекршочни дела на првиот возач

23

Дали е инволвиран пешак

55

Возраст на вториот возач

24

Дали е инволвиран велосипедист

56

Години на поседување на возачката дозвола
на вториот возач

25

Дали е инволвиран моторцикл

57

Прекршочни дела на вториот возач

26

Дали е инволвиран камион

58

Возраст на третиот возач

27

Дали е инволвиран автобус

59

Години на поседување на возачката дозвола
на третиот возач

28

Опис на опасните материи ако се
инволвирани
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29

Категорија на незгодата - тешки повреди

61

Скица на незгодата

30

Категорија на незгодата - лесни повреди
Категорија на незгодата - материјална
штета

62

Детален опис на незгодата

63

Дополнителни забелешки

64

Фотографии од незгодата

31

32 Тип на удар
Извор: МВР

Податоците добиени од МВР се преработени и се поставени во Excel табела каква
што самиот софтвер има одредено во полето (Accidents – List). Со користење на
полето за внесување на податоците за сообраќајните незгоди (Import), при што се
избира базата на податоци и се внесува во самиот софтвер (Сл.6.7).

Слика 6.7 Внесување на податоците за сообраќајните незгоди во софтверот
Извор: PTV VISUM SAFETY

На Сл. 6.8 и Сл. 6.9 прикажани се внесените податоци и листата на
случените незгоди.

Слика 6.8 Внесени податоци за случени точно 255 сообраќајни незгоди на
булевар „ Партизански Одреди “ во Скопје
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Слика 6.9 Листа (табела) во софтверот со внесените детални податоци за 255
сообраќајни незгоди случени на булеварот „ Партизански Одреди “ во Скопје
Извор: PTV VISUM SAFETY

По внесувањето на потребните податоци за сите 255 случени сообраќајни
незгоди на булеварот „ Партизански Одреди “ во Скопје, софтверот истите ги
прикажува графички (Сл. 610. и Сл. 6.11).

Слика 6.10 Приказ на сите 255 сообраќајни незгоди со соодветни ознаки за
секоја од нив поединечно по целата должина на булевар „ Партизаснки Одреди “
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Слика 6.11 Приказ на сообраќајни незгоди од поблиску на две крстосници по
должина на булевар „ Партизаснки Одреди “ во Скопје
Извор: PTV VISUM SAFETY

Секоја од боите, односно секој од прикажаните симболи на претходните
слики, претставуваат некоја карактеристика на сообраќајните незгоди (Сл. 6.12).

Слика 6.12 Симболи со кои се означени сообраќајните незгоди
Извор: PTV VISUM SAFETY

Може да се види дека сообраќајните незгоди се претставуваат согласно три
карактеристични видови на прикази и тоа,
1. Според тежината од последиците од сообраќајната незгода:
Со голем круг се претставуваат сообраќајните незгоди во кои има
сериозно повредени лица или загинати;
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Со средна големина на круг се претставени сообраќајните незгоди
во кои има полесно повредени;
И со најмалиот круг се претставени сообраќајните незгоди во кои
има само материјална штета
2. Според типот на незгодата:
Со зелен круг се претставени сообраќајни незгоди на едно возило;
Со жолт круг се претставени сообраќајните незгоди кои се случиле
при вртење со возилото во некоја насока;
Со црвен круг се претставени сообраќајните незгоди кои се случиле
при движење на најмалку две возила со свртување;
Со бел круг се претставени сообраќајните незгоди кои се случиле
при движење на најмалку две возила без свртување;
Со сини кругови се претставени сообрќајните незгоди кои се
случиле со застанати или паркирани возила;
Со портокалов круг се претставени сообраќајните незгоди кои се
случиле при движење во ист правец;
Со црна боја се претставени останати типови на сообраќајни
незгоди.
3. Според типот сообраќајните незгоди:
Со црвена боја сообраќајни незгоди во кои учествувале пешаци;
Со светлозелена боја сообраќајни незгоди во кои учествувале
велосипедисти;
Со

жолта

боја

сообраќајни

незгоди

во

кои

учествувале

мотоциклисти;
Со зелена боја сообраќајни незгоди со удар во дрво;
Со сина боја сообраќајни незгоди во кои има возачи кои
конзумирале алкохол;
Со виолетова боја сообраќајни незгоди случени при претекнување;
Со кафеава боја сообраќајни незгоди поради удар со животно.
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На Сл. 6.13 се прикажани сообраќајните незгоди и соодветната легенда.

Слика 6.13 Приказ на сообраќајни незгоди со приказ на легенда за нивни ознаки
Извор: PTV VISUM SAFETY

Врз основа на потребните податоци за сообраќајните незгоди случени на
булеварот „Партизански Одреди “ во Скопје, за период од 2012 до 2014 година
може да се изврши и прикаже статистичка анализа (Сл. 6.14).

Слика 6.14 Статистички анализа за случените сообраќајни незгоди за
булеварот „ Партизански Одреди “ за период од 2012 до 2014 година
Извор: PTV VISUM SAFETY

Од Сл. 6.14 може да видиме дека на булеварот „Партизански Одреди “ во
Скопје се случиле точно 255 сообраќајни незгоди во кои две лица го загубиле
својот живот, 22 лица се сериозно повредени и вкупно 160 лица се со полесни
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повреди, додека останатите се со причинета материјална штета. Статистичката
анализа е направена според:
Тежината на последиците од сообраќајната незгода (Сл.6.15)

Слика 6.15
Статистички податоци според тежината од последиците од
сообраќајните незгоди за булевар „ Партизански Одреди “ за период од 2012 дo
2014 година
Извор: PTV VISUM SAFETY

Можеме да утврдиме дека од вкупниот број на сообраќајни незгоди
случени на булеварот „Партизански Одреди “ за период од 2012 до 2014 година,
вкупно 22 сообраќајни незгоди со тешко повредени или загинати лица или
изразено во проценти од 9% од вкупниот број на незгоди, вкупно 118 сообраќајни
незгоди се со лица кои се здобиле со полесни повреди или процентуално изразено
46 % од вкупниот број на сообраќајни незгоди и вкупно 115 сообраќајни незгоди
со сторена материјална штета или процентуално прикажано 45 % од вкупниот
број на сообраќајни незгоди.
Типот на сообраќајната незгода (Сл.6.16)

Слика 6.16 Статистички податоци според типот на сообраќајната незгоди
случени на булевар „ Партизански Одреди “ за период 2012 до 2014 година
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Од категоријата според типот на сообраќајни незгоди (Сл.6.16) можеме да
констатираме дека:
9 од вкупниот број на сообраќајни незгоди се случиле кога едно
возило движејќи се судрува во некој објект или изразено во
проценти 4 % од вкупниот број;
88 сообраќајни незгоди од вкупниот број се случени при вртење
(влегување) во крстосница или во проценти прикажано 35 % од
вкупниот број на сообраќајни незгоди;
36 сообраќајни незгоди од вкупниот број се случени при
поминување во крстосница или вкупно 14 % од вкупниот број;
10 сообраќајни незгоди се случени со сопрени или паркирани
возила или процентуално прикажано 4 % од вкупниот број на
сообраќајни незгоди;
109 сообраќајни незгоди од вкупниот број се случиле при движење
на возила во ист правец или процентуално прикажано 43 % од
вкупниот број, и
3 сообраќајни незгоди од вкупниот број се случиле од други
причини ( удар на животно, удар во пречка и сл.), или процентуално
прикажани 1 % од вкупниот број.
Според типот на причините и учесници во сообраќајот (Сл.6.17)

Слика 6.17 Статистички податоци според типот на учесници во сообраќајот
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Може да се заклучи дека пешаците најчесто се учесници во сообраќајни
незгоди односно:
38 сообраќајни незгоди од вкупниот број се со пешаци или
процентуално прикажано 15 % од вкупниот број;
18 сообраќајни незгоди од вкупниот број се со велосипедисти или
процентуално прикажани 7 % од вкупниот број;
18 сообраќајни незгоди од вкупниот број се со мотоциклисти или
процентуално прикажано 7 % од вкупниот број на незгоди;
27 сообраќајни незгоди од вкупниот број се возачи кои конзумирале
алкохол или процентуално прикажано 11 % од вкупниот број;
11 сообраќајни незгоди од вкупниот број се поради претекнување
или процентуално прикажани 4 % од вкупниот број на незгоди, и
2 сообраќајни незгоди од вкупниот број поради судир со животно
или процентуално прикажано 1 % од вкупниот број на сообраќајни
незгоди.
Според типот на учесници во сообраќајот (Сл.18)

Слика 6.18 Статистички податоци според типот ан учесници во сообраќајот
Извор: PTV VISUM SAFETY

Може да се заклучи дека:
236 сообраќајни незгоди со патнички автомобили или процентуално
изразено 93 % од вкупниот број на незгоди;
38 пешаци се учесници во сообраќајните незгоди или процентуално
15 % од вкупниот број на незгоди;
18 сообраќајни незгоди со велосипедисти или процентуално 7 % од
вкупниот број на незгоди;
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18 сообраќајни незгоди со мотоциклисти или процентуално 7 % од
вкупниот број на незгоди;
10 сообраќајни незгоди со товарни возила или процентуално 4 % од
вкупниот број на незгоди, и
30 сообраќајни незгоди со автобуси или процентуално 12 % од
вкупниот број на сообраќајни незгоди.
Според условите кои придонесуваат за случување на сообраќајните
незгоди (Сл.6.19)

Слика 6.19 Статистички податоци за условите кои придонесуваат за
случување на сообраќајните незгоди
Извор: PTV VISUM SAFETY

Статистичките податоци согласно овој критериум ги прикажуваат
следните резултати:
46 сообраќајни незгоди случени на лизгави (влажни) коловози или
статистички 18 % од вкупниот број на незгоди;
4 сообраќајни незгоди во места со намалена светлина (ноќни
услови) или процентуално 2 % од вкупниот број на незгоди;
2 сообраќајни незгоди со удар на животни или вкупно 1 % од
вкупниот број на незгоди;
1 незгода со удар во пречка на патот или процентуално 0 % од
вкупниот број на незгоди;
14 сообраќајни незгоди случени во врнежливи услови или
процентуално 5 % од вкупниот број на незгоди, и
2 сообраќајни незгоди на места каде што коловозот е оштетен или
процентуално 1 % од вкупниот број на сообраќајни незгоди.
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Индивидуални фактори кои придонесуваат за сообраќајните незгоди (Сл.6 20)

Слика 6.20 Статистички податоци за индивидуални фактори кои
придонесуваат за сообраќајните незгоди
Извор: PTV VISUM SAFETY

Може да се заклучи дека:
6 сообраќајни незгоди се случиле на места каде постоел некој вид
пречка на патот или процентуално 2 % од вкупниот број на
сообраќајни незгоди;
11 сообраќајни незгоди се случиле при претекнување или
процентуално 4 %, 27 сообраќајни незгоди се случиле каде
возачите имале конзумирано алкохол или процентуално 11 % од
вкупниот број на незгоди;
21 сообраќајна незгода каде била прекорачана максимално
дозволената брзина на движење или процентуално 8 % од
вкупниот број на незгоди;
52 сообраќајни незгоди во кои еден од учесниците поминал
недозволено на црвено светло на семафор или процентуално 20 %
од вкупниот број на незгоди;
101 сообраќајна незгода случена поради не задржување на
соодветно растојание помемеѓу возилата или вкупно 40 % од
вкупниот број на сообраќајни незгоди;
46 сообраќајни незгоди случени поради непочитување на
вертикалната сообраќајна сигнализација и недавање на првенство
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на минување или процентуално 18 % од вкупниот број на незгоди
и,
12

сообраќајни

незгоди

при

непрописни

вртење

или

процентуално 5 % од вкупниот број на сообраќајни незгоди.
Статистички податоци за времето во кое се случиле сообраќајните незгоди
во текот на еден ден (Сл.6.21)

Слика 6.21 Статистики податоци за времето на случување на сообраќајните
незгоди во текот на еден ден
Извор: PTV VISUM SAFETY

Според временскиот период во текот на еден ден:
Најголем број од сообраќајните незгоди се случени во периодот од 8
часот до 9 часот или вкупно 16 сообраќајни незгоди случени во овој
период од денот или процентуално прикажано 6 % од вкупниот број
на незгоди ( исти или слични податоци се добиваат и за периодот од
16, 17, 18, 19 и 21 часот ) и
во периодот од 15 часот до 16 часот или вкупно 24 случено
сообраќајни незгоди во овој период или процентуално прикажано
9 % од вкупниот број на сообраќајни незгоди.
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Статистички податоци според денови во една седмица за случени сообраќајни
незгоди (Сл.6.22)

Слика 6.22 Статистички податоци за сообраќајни незгоди според денови во
една седмица
Извор: PTV VISUM SAFETY“

Може да се заклучи следното:
29 сообраќајни незгоди се случено во ден понеделник или
процентуално прикажано 11 % од вкупниот број на незгоди;
39 сообраќајни незгоди се случени во ден

вторник или

процентуално прикажано 15 % од вкупниот број на незгоди;
34 сообраќајни незгоди се случиле во ден среда или процентуално
13 % од вкупниот број на незгоди;
33 сообраќајни незгоди се случиле во ден четврток или
процентуално 13 % од вкупниот број на незгоди;
39 сообраќајни незгоди се случени во ден петок или 15 % од
вкупниот број на незгоди;
45 сообраќајни незгоди се случени во ден сабота или 18 % од
вкупниот број на сообраќајни незгоди или процентуално 14 % од
вкупниот број на незгоди, и
36 сообраќајни незгоди се случени во ден недела или процентуално
14 % од вкупниот број на сообраќајни незгоди за период од 2012 до
2014 година.
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Статистички податоци за случени сообраќајни незгоди според месеци во
годината за период од 2012 до 2014 година (Сл. 6.23)

Слика 6.23 Статистички податоци за случени сообраќајни незгоди според
месеци во годината за период од 2012 до 2014 година за булевар „Партизански
Одреди “ во Скопје
Извор: Извадок од софтверот „PTV VISUM SAFETY “

Во најголем број сообраќјните незгоди се случиле во месеците Апри и Мај
и тоа:
31 сообраќајна незгода или процентуално 12 % од вкупниот број на
незгоди,
потоа следуваат месеците Март и Декември со по 27 случени
сообраќајни незгоди или процентуално 11 % од вкупниот број на
незгоди,
месец Јуни со 22 случени сообраќајни незгоди или процентуално
9 %,
месец Февруари со 20 случени сообраќајни незгоди или 8 % од
вкупниот број на сообраќајни незгоди за овој период од три години
и т.н.
Статистички податоци за сообраќајни незгоди по години за периодот од 2012
до 2014 година случени на булевар „ Партизански Одреди “ во Скопје (Сл.6.24)

Слика 6.24 Статистички податоци за случени сообраќајни незгоди по години за
период од 2012 до 2014 година за булевар „ Партизански Одреди “ во Скопје
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Во 2012 година најголем број на сообраќајни незгоди се случени на
булеварот „Партизански Одреди “ во Скопје, и тоа:
112 сообраќајни незгоди или 44 % од вкупниот број на незгоди за
трите години,
додека во 2013 година 71 сообраќајна незгода и
2014година, 72 сообраќајни незгоди или 28 % од вкупниот број на
сообраќајни незгоди.
Со активирање на полето за сообраќајни незгоди (Accidents – Graphic
parameters), се прикажува широк спектар на податоци (Сл. 6. 26).

Слика 6.25 Прозорец со повеќе можности за преглед на сообраќајните незгоди и
нивно сортирање за графичко прикажување
Извор: PTV VISUM SAFETY

Доколку го активираме прикажувањето на сообраќајните незгоди според
типот на незгоди ќе ја добиеме мапата со легенда за сообраќајните незгоди
(Сл.6.26).
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Слика 6.26 Графички приказ на сообраќајните незгоди според типови на незгоди
Извор: Извадок од софтверот „PTV VISUM SAFETY “

Доколку го активираме прикажувањето на сообраќајните незгоди според
типот (начинот) на судир тогаш се прикажуваат типовите на судири на сите
сообраќајни незгоди (Сл.6.27).

Слика 6.27 Графички приказ на сообраќајните незгоди според начинот на судир
Со т.н топлотна мапа (Heat map) може графички да се прикажат
прикажување на сообраќајните незгоди (Сл. 6.28 и Сл.6.29).
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Слика 6.28 Прозорец за прикажување на топлотна мапа согласно бројот на
незгоди, и тежината на последиците од незгодите
Извор: PTV VISUM SAFETY

Со селектирирање на бројот на сообраќајни незгоди, при радиус од 25
метри и минимален број на незгоди во тој радиус се добива графички приказ со
топлотна мапа (Сл.6.29).

Слика 6.29 Графички приказ на топлотна мапа согласно бројот на сообраќајни
незгоди случени на булевар „ Партизански Одреди “ за период од 2012 до 2014
година
Извор: „PTV VISUM SAFETY

86

Давидоски Зоран

Магистерски труд

Графички приказ на топлотната мапа на сообраќајни незгоди означува
дека:
- по должина на булевар „Партизански Одреди“ во Скопје постојат 18
места кои во радиус од 25 метри има 5 или повеќе сообраќајни незгоди и
се обележани со црвена боја.
- 6 места се помалку од 5 сообраќајни незгоди и се обележани со жолта
боја,
- 8 места во радиус од 25 метри се со мал број на незгоди или помалку од
3 незгоди.
На Сл. 6.30 е прикажана топлотната мапа на според тежината на
последиците од случените сообраќајни незгоди, при ист радиус (25 метри и 5
најмалку незгоди).

Слика 6.30 Графички приказ на топлотна мапа според тежината на
последиците од сообраќајните незгоди случени на булевар „ Партизански Одреди
“ во Скопје
Извор: PTV VISUM SAFETY

Може да се утврди дека по должина на булевар „Партизански Одреди “ во Скопје
има:
19 места на кои во радиус од 25 метри се имаат случено 5 или
повеќе сообраќајни негоди со потешки последици и се прикажани
со црвена боја;
5 места се имаат случено сообраќајни незгоди со помалку од 5
потешко повредени лица, и
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8 места на кои во радиус од 25 метри се случени помал број на
незгоди со потешки повреди односно помалку од 3 сообраќјни
незгоди.
Со активирање на полето за сообраќајните незгоди (Accidents – Filters), се
отвора нов прозорец кој има повеќе опции за начинот за прегледување и
прикажување на сообраќајните незгоди (Сл.6.31 и Сл.6. 32).

Слика 6.31 Начин на активирање на прозорецот со кој може да се врши
филтрирање на сообраќајните незгоди
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.32 Прозорец кој дава можност за филтрирање на сообраќајните
незгоди
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Првиот начин на кој може да се изврши филтрирање на сообраќајните
незгоди е со избор на полето (Accident Type) или согласно типот на сообраќајни
незгоди.

Слика 6.33 Филтрирање на сообраќајните незгоди според типот на незгодата
Извор: PTV VISUM SAFETY

Од овој прозорец може да се види дека според типот на сообраќајната
незгода филтрирањето на незгодите се прави според следниве типови (Сл. 6.34,
6.35, 6.36 и Сл.37).

Слика 6.34 Графички приказ на сообраќајни незгоди случени при движење на
едно возило
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.35 Графички приказ на сообраќајни незгоди случени помеѓу најмалку две
возила без свртување
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Слика 6.36 Графички приказ на сообраќајни незгоди случени помеѓу најмалку две
возила со свртување
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.37 Графички приказ на сообраќајни незгоди случени со запрени или
паркирани возила
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.38 Графички приказ на сообраќајните незгоди случени со пешаци
Извор: PTV VISUM SAFETY

Следниот начин на филтрирање на сообраќајните незгоди е според начнот
на судир, што може да се види и од следниот прозорец (Сл.6.39).
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Слика 6.39 Прозорец за филтрирање на сообраќајните незгоди според типот на
судир
Извор: PTV VISUM SAFETY “

Од овој прозорец се гледа начинот на филтрирање на сообраќајните
незгоди според типот на судир (Сл.6.40, Сл.6.41, Сл.6.42, Сл.6.43, Сл.6.44 и
Сл.6.45).

Слика 6.40 Графички приказ за сообраќајни незгоди од типот „ удар од позади “
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.41 Графички приказ на сообраќајни незгоди од типот „ бочен судир“
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Слика 6.42 Графички приказ на сообраќајни незгоди од типот „верижен судир “
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.43 Графички приказ на сообраќајни незгоди од типот „ страничен судир
“
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.44 Графички приказ на сообраќајни незгоди од типот „ челен судир “
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Слика 6.45 Графички приказ на сообраќајните незгоди од типот „ останато“
Извор: PTV VISUM SAFETY

Вториот начин за филтрирање на сообраќајните незгоди е според тежината
на последиците од истите случени на булевар „ Партизански Одерди “ во Скопје
(Сл.6.46).

Слика 6.46 Прозорец за филтрирање на сообраќајните незгоди според
тежината на последиците од истите
Извор: PTV VISUM SAFETY

Филтрирањето на сообраќајните незгоди според тежината на последиците
од истите може да се претстави како на (Сл.6.47, Сл.6.48 и Сл.6.49).

Слика 6.47 Графички приказ на сообраќајните незгоди со тешки повреди и
загинати лица (прикажани во прозорецот за филтрирање со еден поголем круг)
Извор: PTV VISUM SAFETY

93

Давидоски Зоран

Магистерски труд

Слика 6.48 Графички приказ на сообраќајни незгоди со повреди (прикажани во
прозорецот за филтрирање со два кругови)
Извор: PTV VISUM SAFETY

Слика 6.49 Графички приказ на сите сообраќајни незгоди (прикажани во
прозорецотза филтрирање со три кругови)
Извор: PTV VISUM SAFETY

6.5

Опасни места на булевар „Партизански одреди“ во Скопје
Во Табела 6.2 прикажани се критериумите кои се користат во применетиот

метод за идентификација на опасните места на булеварот „Партизански Одреди “
во Скопје.
Табела 6.2. Методолошки пристап за идентификација на опасни места за
булевар „ Партизански Одреди “ во Скопје
Извор на податоци
Мапа за една година

Критичен број на незгоди
Пет незгоди од исти тип

Должина на период
12 месеци

Мапа за три години

Пет незгоди со повредени лица

36 месеци

Мапа за три години

Три незгоди со сериозно
повредени или загинати лица

36 месеци

94

Давидоски Зоран

Магистерски труд

Методолошкиот пристап кон идентификација на опасните места содржи:
- едногодишна мапа на места на кои се случиле најмалку 5 сообраќајни
незгоди од исти тип,
- тригодишна мапа на места на кои се случиле најмалку 5 сообраќајни
незгоди со повредени лица и
- тригодишна мапа на места на кои се случиле намалку 3 сообраќајни
незгоди со тешко повредени или загинати лица.
Врз основа на овој методолошки пристап се заклучува:
Едногодишна мапа на места на кои се случиле најмалку 5 сообраќајни
незгоди од исти тип во радиус од 25 метри на булевар „ Партизански
Одреди “ во Скопје.
Согласно типот сообраќајните незгоди се поделени на: Незгода на само
едно возило, судар помеѓу најмалку две возила без свртување, судар на најмалку
две возила со свртување, судар со паркирано возило, судар со пешак и друго
(останати).

Слика 6.50 Табела на поделба на сообраќајните незгоди според типот на
незгодата
Извор: PTV VISUM SAFETY

Едногодишни мапи ќе бидат прикажани само за оние типови на
сообраќајни незгоди за кој е исполнет условот за опасно место односно на кои
има повеќе од 5 сообраќајни незгоди од исти тип.
За 2014 година опасни места по должина на булевар „Партизански
Одреди“ во Скопје според типот на незгоди се следните:
1.

Опасни места на кои има 5 или повеќе сообраќајни незгоди од типот „судар
на најмалку две возила со свртување “ (Сл.6.51).
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Слика 6.51 Графички приказ на опасни места на булевар „ Партизански Одреди “
во Скопје за 2014 година, од типот „Судар на најмалку две возила со свртува“
Извор: PTV VISUM SAFETY

Заклучок: за 2014 година на булеварот „Партизански Одреди“ во Скопје,
според типот на сообраќајни незгоди „судар на најмалку две возила со
свртување“, има едно (1) опасно место кое ги исполнува зададениот услов
односно на едно место во радиус од 25 метри - на крстосницата со бул. „8-ми
Септември“. Тука се случени 5 сообраќајни незгоди од овој тип. Оттука ова место
е карактеризирано како опасно место.
За 2013 година опасни места по должина на булевар „Партизански
Одреди“ во Скопје според типот на незгоди се следните:
1. Опасни места на кои има 5 или повеќе сообраќајни незгоди од типот „судар на
најмалку две возила со свртување “ (Сл.6.52).

Слика 6.52 Графички приказ на опасни места на булевар „ Партизаснки Одреди
“ во Скопје за 2013 година, од типот „ Судар на најмалку две возила со
свртување “
Извор: PTV VISUM SAFETY
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Заклучок: За 2013 година на булеварот „Партизански Одреди“ во Скопје,
според типот на сообраќајни незгоди „Судар на најмалку две возила со
свртување“, има едно (1) опасно место кое ги исполнува зададениот услов. Во
радиус од 25 метри, на крстосницата со ул. „Ѓорче Петров“ и ул. „ Ацо Шопов“,
има 6 сообраќајни незгоди од овој тип. Од тие причини ова место е
карактеризирано како опасно место.
За 2012 година опасни места по должина на булевар „Партизански
Одреди“ во Скопје според типот на незгоди се следните:
1. Опасни места на кои има 5 или повеќе сообраќајни незгоди од типот „судар на
најмалку две возила без свртување“ (Сл.6.53).

Слика 6.53 Графички приказ на опасни места на булевар „ Партизаснки Одреди
“ во Скопје за 2012 година, од типот „ Судар на најмалку две возила без
свртување “
Извор: PTV VISUM SAFETY

Заклучок: За 2012 година на булеварот „Партизански Одреди “ во Скопје,
според типот на сообраќајни незгоди „судар на најмалку две возила без свртување
“, има (2) две опасни места кои ги исполнуваат зададениот услов. Првото опасно
место во радиус од 25 метри има 7 сообраќајни незгоди од овој тип крстосницата со ул. „ Бледски Договор “ и ул. „ Париска “.
Второто опасно место во радиус од 25 метри има 5 сообраќајни незгоди од
овој тип а тоа место е влевање и излевање со ул. „ Аминта Трети “ на која има и
два пешачки премини.
2. Опасни места на кои има 5 или повеќе сообраќајни незгоди од типот „судар на
најмалку две возила со свртување“ (Сл.6.54).
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Слика 6.54 Графички приказ на опасни места на булевар „ Партизаснки Одреди “
во Скопје за 2012 година, од типот „Судар на најмалку две возила со свртување“
Извор: PTV VISUM SAFETY

Заклучок: За 2012 година на булеварот „ Партизански Одреди “ во Скопје,
според типот на сообраќајни незгоди „судар на најмалку две возила со свртување
“, има три опасни места кои ги исполнуваат зададениот услов.
Првото опасно место во радиус од 25 метри има 7 сообраќајни незгоди од
овој тип - крстосницата со бул. „ Климент Охридски “.
Второто опасно место во радиус од 25 метри има 5 сообраќајни незгоди од
овој тип - крстосницата со ул. „ Франклин Рузвелт – Рузвелтова “.
Третото опасно место во радиус од 25 метри има 5 сообраќајни незгоди од
овој тип - крстосницата со ул. „ Ангел Динев “ и ул. „ Иван Цанкар “.
Тригодишна мапа на места на кои се случиле најмалку 5 сообраќајни
незгоди со повредени лица во радиус од 25 метри на булевар
„ Партизански Одреди “ во Скопје (Сл.6.55).
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Слика 6.55 Графички приказ на опасни места на булевар „ Партизаснки Одреди
“ во Скопје за период од 2012 до 2014 година, на кои се случиле најмалку 5
сообраќајни незгоди со повредени лица
Извор: PTV VISUM SAFETY

Заклучок: За период од 2012 до 2014 година на булеварот „ Партизански
Одреди “ во Скопје, има 11 опасни места кои ги исполнуваат зададениот услов.
Овие 11 опасни места според овој критериум се следниве:
1. Крстосница со бул. „8 –ми Септември “, опасно место на кое се случиле 17
сообраќајни незгоди со повредени лица;
2. Крстосница со бул. „Климент Охридски“, опасно место на кое се случиле 10
сообраќајни незгоди со повредени лица;
3. Крстосница со ул. „Франклин Рузвелт - Рузвелтова“, опасно место на кое се
случиле 8 сообраќајни незгоди со повредени лица;
4. Крстосница со ул. „Ѓорче Петров “ и ул. „Ацо Шопов“, опасно место на кое се
случиле 8 сообраќајни незгоди со повредени лица;
5. Приклучок за влевање и излевање на возила (со два пешачки премини) со ул.
„29 –ти Ноември“ и ул. „Костурски Херои“, опасно место на кое се случиле 7
сообраќајни незгоди со повредени лица;
6. Приклучок со сервисна уличка во близина на пазарче во Ѓорче Петров, опасно
место на кое се случиле 7 сообраќајни незгоди со повредени лица;
7.

Приклучок за влевање и излевање на возила (два пешачки премини) со ул.
„Аминта Трети “, опасно место на кое се случиле 6 сообраќајни незгоди со
повредени лица;
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Крстосница со ул. „Љубљанска“ и ул. „Московска “, опасно место на кое се
случиле 5 сообраќајни незгоди со повредени лица;

9. Крстосница со ул. „Ангел Динев“ и ул. „Иван Цанкар“, опасно место на кое се
случиле 5 сообраќајни незгоди со повредени лица;
10. Приклучок за влевање и излевање на возила (пешачки премин) со ул.
„Шекспирова“, опасно место на кое се случиле 5 сообраќајни незгоди со
повредени лица;
11. Пешачки премин кај пазар „Буњаковец“, опасно место на кое се случиле 5
сообраќајни незгоди со повредени лица
Во продолжение е даден графички приказ на опасни места во зависност од
бројот на сообраќајни незгоди со повредени лица (Сл.6.56).

Слика 6.56 Графички приказ (легенда) на опасни места според бројот на
сообраќајни незгоди со повредени лица во радиус од 25 метри
Извор: PTV VISUM SAFETY

Тригодишна мапа на места на кои се случиле најмалку 3 сообраќајни незгоди
со тешко повредени или загинати лица во радиус од 25 метри на булевар
„Партизански Одреди “ во Скопје (Сл.6.57).
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Слика 6.57 Графички приказ на опасни места на булевар „ Партизаснки Одреди
“ во Скопје за период од 2012 до 2014 година, на кои се случиле најмалку 3
сообраќајни незгоди со тешко повредени или загинати лица
Извор: PTV VISUM SAFETY

Заклучок: За период од 2012 до 2014 година на булеварот „Партизански
Одреди “ во Скопје, има едно опасно место на кое во радиус од 25 метри се
случиле 7 сообраќајни незгоди со тешко повредени или загинати лица. Задоволен
условот за да ова место се прогласи за опасно место.
Во Таб. 6.3 се прикажани идентификуваните опасни места на булеварот
„Партизански Одреди“ во Скопје.
Табела 6.3 Табеларен приказ на идентификувани опасни места на булевар „
ПартизаснкиОдреди “ во Скопје
ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ИДЕНТИФИКУВАНИ ОПАСНИ МЕСТА НА
БУЛЕВАР „ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ “ ВО СКОПЈЕ
Година

Идентификувано опасно место

Број на сообраќајни незгоди

Критериум 1: Пет сообраќајни незгоди од исти тип за период од една година

2012 година

Опасно место - крстосница со ул. „
Бледски Договор “ и ул „ Париска “

7 с.н. (судар на најмалку
две возила без свртување)

2012 година

Опасно место - приклучок за
влевање и излевање на возила (два
пешачки премини) со ул. „ Аминта
Трети “

5 с.н. (судар на најмалку
две возила без свртување)

101

Давидоски Зоран

Магистерски труд

2012 година

Опасно место - крстосница со
бул.„Климент Охридски “

7 с.н. (судар на најмалку
две возила со свртување)

2012 година

Опасно место - со ул. „ Франклин
Рузвелт-Рузвелтова “

5 с.н. (судар на најмалку
две возила со свртување)

2012 година

Опасно место - крстосница со ул. „
Ангел Динев “ и ул.„ Иван Цанкар “

5 с.н. (судар на најмалку
две возила со свртување)

2013 година

Опасно место - крстосница со ул.„
Ѓорче Петров “и ул. „ Ацо Шопов “

6 с.н (судар на најмалку две
возила со свртување)

2014 година

Опасно место - крстосница со бул.„
8-ми Септември “

5 с.н. (судар на најмалку
две возила со свртување)

Критериум 2: Пет сообраќајни незгоди со повредени лица во радиус од 25
метри за период од 2012 до 2014 година
2012-2014

Опасно место - крстосница со бул.
„8-ми Септември“

17 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - крстосница со бул.
„Климент Охридски“

10 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - крстосница со ул.
„Франклин Рузвелт“

8 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - крстосница со ул.
„Ѓорче Петров“ и ул.„Ацо Шопов

8 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - приклучок за
влевање и излевање на возила
(пешачки премин) со ул. „ 29
Ноември “ и ул.„ Костурски Херои “

7 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - крстосница со
сервисна уличка кај пазар во Ѓорче
Петров

7 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - приклучок за
влевање и излевање на возила со
ул.Аминта Трети (пешаки премини)

6 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - крстосница со ул.
„Љубљанска“ и ул.„ Московска “

5 сообраќајни незгоди со
повредени лица
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2012-2014

Опасно место - крстосница со ул.
„Ангел Динев“ и ул.„ Иван Цанкар “

5 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - приклучок за
влевање и излевање на возила
(пешаки) со ул. „ Шекспирова“

5 сообраќајни незгоди со
повредени лица

2012-2014

Опасно место - пешачки премин кај
пазар „ Буњаковец “

5 сообраќајни незгоди со
повредени лица

Критериум 3: Три сообраќајни незгоди со тешко повредени или загинати лица
во радиус од 25 метри за период од 2012 до 2014 година

2012-2014

7.

Опасно место - крстосница со бул.
„8-ми Септември“

7 сообраќајни незгоди со
тешко повредени или
загинати лица

ЗАКЛУЧОЦИ
Проблемот од непостоење на методолошки пристап за идентификација на

опасните места на патиштата во сообраќајот, укажува на фактот дека во
Република Македонија, за почеток, мора да воспостави точно утврдена
дефиниција за поимот „опасно место “ на патиштата. Со една основна цел
навремено идентификување на опасните места, причините заради кои овие места
се дефинирани како опасни и мерките и активностите кои треба да се преземат за
нивно отстранување во насока на подобрување на безбедност на сообраќајот.
Од разработените податоци добиени од Министерството за внатрешни
работи за сообраќајните незгоди (МВР) случени во Република Македоснија може
да се констатира дека најголем број од сообраќајните незгоди се случени на
мрежата во населени места (со поголем проток на возила). Помал број на
сообраќајни незгоди се случиле на автопатиштата и регионалните патишта.
Според типот на учесници во сообраќајот најмногу загинати лица се: возачите на
патнички автомобили, сопатниците и пешаците.
Податоците кои се добиени за сообраќајните незгоди за патиштата во
Република Македонија за период од 2009 до 2011 година, може да се разработат
за добивање на статистички податоци за бројот на незгоди по години, типот на
патот на кои се случуваат и статистички податоци за тоа кои учесници во
сообраќајот најмногу страдаат во сообраќајните незгоди. Вака добиените
податоци не можат да служат за утврдување на опасни места на патиштата од
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причини што за такво истражување се потребни многу подетални информации за
сообраќајните незгоди но и податоци кои Министерството за внатрешни работи
во моментов не ги прибира при анализата како што се точни просторни
координати за местата на случените сообраќајни незгоди.
Софтверот VISUM SAFETY од Германската компанија PTV Vision,
преставуваат одлична алатка која надлежните органи може лесно и многу корисно
да ја употребат за идентификација со опасните места на патиштата. Оваа моќна
алатка дава многу големи можности за да ги одреди сличностите и факторите кои
придонесле да се случат сообраќајните незгоди, со цел да се извлечат заклучоци
за причините и развојот, за планирање и оптимизирање на ефективни за
ублажување.
Од направената анализа согласно утврдениот метод за идентификација на
опасни места на булеварот „Партизански Одреди“, вкупно 12 места се
идентификувани како опасни места.
На едно од идентификуваните опасни места, крстосницата со ул. „Ѓорче
Петров “ и ул. „ Ацо Шопов “, веќе се направени градежни зафати и целосно е
изменет режимот на сообраќај односно од семафоризирана крстосница е
направена кружна крстосница.
Како опасно место кое според добиените податоци од софтверската
анализа има најголем број на случени сообраќајни незгоди и тоа според сите (3)
три критериуми за идентификација е крстосницата со бул. „8-ми Септември“.
За да се отстрани ова опасно место ќе е потребна анализа од аспект на
сообраќајните услови, обемот на сообраќај, градежни можности (кружна
крстосница или крстосница вон ниво и сл.).
Идентификуваните опасни места на булеварот„ Партизански Одреди “ во
Скопје дава можност

градските власти надлежни за примарната сообраќајна

мрежа или на сообраќајните инженери да размислуваат и бараат начини како да
ги отстранат овие места и да ја зголемат безбедноста на булеварот.
Како насоки за инди истражување се препорачуват:
1.

Генерирање на листа со можни мерки за намалување на сообраќајните

незгоди - со оглед на тоа дека веќе се одредени доминантните типови на
сообраќајни незгоди кои се случиле на дадените локации кои се идентификувани
како опасни места, потребно е да се генерира листа на можни мерки кои би се
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превзеле со цел намалување на бројот на незгоди на овие опасни места. Листата
на мерки кои може да се превземат е следната:
Детално истражување на секоја сообраќајна незгода поединечно при што
најмногу ќе се стави акцент на причините поради кои се случиле;
Утврдување на состојбата на патот и идентификуваните опасни места;
Посета на секое од утврдените опасни места;
Увид на постоечка документација (основни сообраќајни проекти преку кои
се

утврдува

максималната

брзина,

прегледноста,

хоризонталната,

вертикалната и светлосната сигнализација и др.);
Искуство од оној кој ја направил анализата за идентификација на опасните
места;
Користење на соодветни литератури во кои точно се даваат насоки за
мерките кои треба да се превземат во зависност од типот на сообраќајните
незгоди;
Треба да се знае дека секое од наведените идентификувани места има
сопствени карактеристики и специфични услови, и поради тоа дефинирањето кои
мерки ќе се користат најмногу зависи од искуството, способноста на оној кој ќе ја
врши таа анализа.
2.

Анализа на можните мерки за намалување на бројот на сообраќајните

незгоди - во оваа фаза потребно е да се превземат чекори за избор или
редуцирање на бројот на мерки кои ќе се применат. Потребно е да се анализираат
ефикасноста на дел од мерките кои се предложени но и финансиските можности
за користење на овие мерки.
3.

Вреднување на избраните мерки за намалување на бројот на

сообраќајни незгоди - ова треба да е и последен чекор во кој се врши евалуација
на подобрувањата на опасните места на кои се превзеле соодветни мерки за
намалување на сообраќајните незгоди. Со цел да се направи вреднување на
подобрувањето се прави таканаречена „пред и потоа“ анализа, во која претходно
се опишува опасното место со сите свои карактеристики и недостатоци како и за
бројот на сообраќајни незгоди и потоа за истите опасни места се прикажуваат
резулататите за наведените карактеристики на тоа место.
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Утврдувањето и примената на методот за идентификација на опасни места
создава основи за проактивен пристап кон безбедноста на сообраќајот на
патиштата.
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Прилог бр.1 Одговор на Барање – Министерство за внатрешни Работи на
Република Македонија со број 22.2.-2879 од 12.11.201 година
Скопје

109

Давидоски Зоран

Магистерски труд

110

Давидоски Зоран

Магистерски труд

111

Давидоски Зоран

Магистерски труд

112

Давидоски Зоран

Магистерски труд

Прилог бр.2 Одговор на Барање – Министерство за внатрешни работи на
Република Македонија со број 30-1806/1 од 18.03.2015година,
Скопје
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