УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ОБРАЗАЦ 6.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати
или изоставити)
I

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
1.

Датум и орган који је именовао комисију

ДАНА 01.02.2019. БР. 012-199/21-2013, ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА НA
ПРЕДЛОГ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ
САДУ.
2.

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне
области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је
члан комисије запослен:
1.

др Зоран Папић, ванредни професор, Планирање, регулисање и безбедност саобраћаја,
17.11.2016.,
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду – председник комисије;

2. др Борис Антић, ванредни професор, Превентива и безбедности саобраћаја,
05.06.2017.,
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду – члан комисије;
3. др Крсто Липовац, редовни професор, Превентива и безбедност саобраћаја,
21.01.2015.,
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду – члан комисије;
4. др Драган Јовановић, редовни професор, Планирање, регулисање и безбедност саобраћаја,
21.01.2016.,
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду – члан комисије;
5. др Илија Танацков, редовни професор, Организација и технологије транспортних система,
02.07.2014.,
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду – ментор.
II

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
1. Име, име једног родитеља, презиме:
Дејан (Радисав) Анђелковић

2. Датум рођења, општина, држава:
01.11.1979., Косовска Митровица, Република Србија

3. Назив факултета, назив студијског програма дипломских академских студија – мастер и
стечени стручни назив
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду,
Друмски саобраћај, Дипломирани инжењер саобраћаја – Мастер
4.

Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија
2007. година, Студијски програм - Саобраћај

5.
-

Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране:

6.
-

Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:

III

НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНИХ МЕСТА НА ПУТЕВИМА
ПРИМЕНОМ КОНТИНУАЛНЕ ДИСПЕРЗИОНЕ АНАЛИЗЕ

IV

ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл.

Докторска дисертација кандидата Дејана Анђелковића, прегледна је и јасно написана на 127
страна, изложених кроз пет поглавља:
1. УВОДНИ ДЕО
2. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА У ПРОЦЕСУ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ОПАСНИХ МЕСТА НА
ПУТЕВИМА
3. ДЕФИНИСАЊЕ МЕТОДА ЗАСНОВАНОГ НА КОНТИНУАЛНОЈ ДИСПЕРЗИОНОЈ АНАЛИЗИ
4. ТЕСТИРАЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕТОДА
5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРАВЦИ ДАЉЕГ ИСТРАЖИВАЊА
Поред наведених поглавља, докторска дисертација садржи и кључну документацију, садржај поглавља
и потпоглавља, као и списак коришћене литературе са 303 навeдене референце. Такође, докторска
дисертација садржи и 19 табела, 27 слика и 1 прилог.
V

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Наслов докторске дисертације прецизно описује дефинисани предмет истраживања, јасно је формулисан,
разумљив и у духу је српског језика.
Предмет истраживања у ширем смислу представља анализа базе података саобраћајних незгода и
њихових последица, односно утврђивање и анализа просторне дистрибуције саобраћајних незгода. У
ужем смислу предмет истраживања се односи на идентификцију, односно рангирање опасних места на
путевима. Опсег интересовања обухвата истраживање и посматрање статистичке расподеле саобраћајних
незгода и њихових последица по деоницама пута.

У оквиру истраживања ове докторске дисертације креиран је нови оригинални метод за идентификацију
опасних места на путевима заснован на континуалној анализи варијансе (АНОВЕ), који на основу
статистичких показатеља дају сигнификантну компаративну основу за утврђивање разлика или сличности
нивоа безедности између сегмената одређене путне деонице.
Научни циљ истраживања представља објективно, детаљно и потпуно описивање свих димензија,
могућности примене и могућих ограничења новог метода за идентификацију опасних места на путевима.
У уводном поглављу дат је опширан осврт на општу проблематику безбедности саобраћаја, односно
саобраћајних незгода, са приказом стања, тенденција и интензитета броја саобраћајних незгода у свету и
Србији. На основу спроведене анализе дефинисан је проблем, предмет и циљ истраживања, заједно са
дефинисањем главне и помоћне хипотезе рада. Образложена је и научна оправданост докторске
дисертације.
У другом поглављу истраживања доследно је урађена свеобухватна систематизација досадашњих
истраживања везаних за идентификацију опасних места на путевима применом разних методологија,
извршена је детаљна анализа научне и стручне литературе. За потребе дисертације уважени су резултати
и искуства из водећих европских и светских држава која су развиле, тестирале, усвојиле и примениле
методологије за идентификацију опасних места на путевима.
У трећем поглављу истраживања постављене су теоријске основе за формирање нове методе за
идентификацију опасних места на путевима применом континуалне анализе варијансе. Полазна основа је
стандардна анализа варијансе. Усвојена је расподела скупова саобраћајних незгода на референтну и
комплементарну. Елементи ових скупова су саобраћајне незгоде које су нумерички квантификоване по
последицама. Свакој последици додељен је тежински коефицијент. За референтан скуп саобраћајних
незгода усвојен је сегмент деонице, где је свака суб-деоница дефинисана константном дужином.
Координата суб-деонице је променљива која обухвата читаву деоницу, чиме она добија континуалан
карактер. За сваку суб-деоницу се анализира варијанса статистичког скупа квантификованих
саобраћајних незгода. Резултати анализе сигнификантно истичу по безбедност саобраћаја опасне,
безбедносно неутралне и безбедне суб-деонице.
Четврто поглавље истраживања обухвата примену, тестирање и компарацију предложеног метода у
практичним условима, на већ одређеним параметрима предвиђеним за истраживање (параметри
дефинисаног узорка). У дисертацији, метод континуалне анализе варијансе је примењен за анализу
саобраћајних незгода на „Ибарској магистрали“ деоници од Кнежевца (Београд) – Рибариће, за временски
период од 2001-2011 године, на узорку од укупно 8442 незгоде од чега је 6079 саобраћајних незгода са
материјалном штетом, 2041 саобраћајних незгода са повређенима и 342 незгоде са погинулима, преузетих
из базе података Једиснтвеног информационог система Министарства унутрашњих послова и Агенције за
безбедност саобраћаја Републике Србије. За калибрацију тежинских кефицијената саобраћајних незгода
консултоване су постојеће методологије.
У петом поглављу истраживања изведена је свеобухватна дискусија и дати су адекватни закључци
засновани на резултатима добијеним у раду.
У оквиру Литературе приказане су 303 библиографске јединице које су од изузетног научног значаја.
Бројни научни радови су веома актуелни. Цитирани подаци у потпуности доприносе расветљавању
проблематике којом се аутор бави. Литературни подаци су приказани по стандардима и на прописан
начин.
На основу свега наведеног, Комисија позитивно оцењује све наведене делове докторске дисертације.

VI СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
ИСТРАЖИВАЊА У

Током израде докторске дисертације кандидат Дејан Анђелковић објавио је 2 рада који се директно
односе на резултате истраживања.
1. Andjelković D., Antić B., Lipovac K., Tanackov I., (2018); “Identification of hotspots on roads using
continual variance analysis”, Transport, Vol. 33(2), pp. 478–488 (М23)
2. Anđelković D., Antić B., Pešić D., Subotić M., (2014); „Polazne osnove u identifikaciji opasnih mesta na
putevima“, Put i saobraćaj, Vol. 60, Issue 2, pp. 24-52 М-51
VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Наведено истраживање показало је да постоји широк дијапазон методологија и методолошких приступа
који се користе у идентификацији опасних места на путевима, као и то да постоји стална методолошка
еволуција која има за циљ превазилажење познатих недостатака у анализи и пружању нових увида метода
и приступа.
Као резултат тога, у оквиру овог истраживања креиран је нови оригинални метод заснован на
континуалној дисперзионој анализи који омогућава брзо, квалитетно и поуздано одређивање нивоа
безбедности саобраћаја на одређеним путевима и изабраним деоницама тих путева, што га чини веома
употребљивим за локалне, регионалне, националне и друге субјекте безбедности саобраћаја, посебно у
циљу брзог и квалитетног идентификовања опасних места или деоница на путевима. Поменути метод
користи већ постојеће базе података о саобраћајним незгодама, а све у циљу идентификације опасних
места на путевима, зарад могућег што бржег превентивног деловања за спречавање будућих саобраћајних
незгода на већ идентификованим опасним местима односно путним деоницама. Применом новог
оригиналног метода, и обрадом података о саобраћајним незгодама и одређивањем одговарајућих нивоа
ризика дошло се до резултата који говоре о томе које су то суб-деонице односно километарске деонице
најопасније за саобраћај. Ово су у ствари најопаснија места на којима је безбедност саобраћаја толико
угрожена да је потребно најхитније предузимање одговарајућих мера како би се ниво безбедности
саобраћаја на тим местима или деоницама подигао на одговарајући ниво.
Резултати истраживања су такви да се могу генерализовати и применити на различитим односно свим
категоријама или деловима пута, а добијени резултати представљају у најмању руку значајан помак у
управљању безбедношћу саобраћаја, а тиме и на пољу спречавања настанка нових саобраћајних незгода.
Овим истраживањем даје се велики научни и практични допринос у циљу успостављања ефикасног
система у идентификацији опасних места на путевима.
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања.
Резултати истраживања су аналитички представљени, систематски обрађени и детаљно и критички
продискутовани. Они су уверљиви и садрже све битне елементе који омогућавају њихово потпуно
сагледавање. Резултати истраживања у потпуности одговарају постављеним циљевима докторске
дисертације. Тумачење резултата се заснива на најновијим доступним научним сазнањима. Приказане
табеле и слике доприносе прегледности резултата. Изабрани начин приказа резултата истраживања, као
и целокупно тумачење резултата спроведеног истраживања су примерени, добро одабрани, као и
прегледно и разложно предочени. Провером путем система за детекцију плагијаризма Дисертација је
прошла софтвер „iThenticate“ и утврђено је да постоји занемарљиво поклапање делова дисертације који
се односе искључиво на цитиране референце, и да је достављена дисертација оригиналан рад кандидата.
Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата и мишљења је да представљају
добру подлогу за даљи развој и практичну примену наведеног метода у области безбедности
саобраћаја односно у области идентификације опасних места на путевима.

IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и
концизне одговоре на 3. и 4. питање:
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме?
Докторска дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме.

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе?
Докторска дисертација садржи све битне елементе истраживачког рада.

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци?
Разматрајући стручну литературу уочен је низ покушаја да се пронађу и дефинишу најефикаснији
методи, који би омогућили мерење безбедности појединих деоница путева и утврдили најугроженија и
најопаснија места. И поред огромних напора, до данас нису стандардизовани принципи и технике
идентификације опасних места, па се коришћени приступи односно методе за идентификацију опасних
места на путевима разликују од државе до државе.
Сходно наведеном, у оквиру ове докторске дисертације креиран је нови оригинални метод за
идентификацију опасних места на путевима заснован на континуалној анализи варијансе (АНОВЕ).
Метод, на основу статистичких показатеља даје одређене карактеристике (сигнификантности) односно
разлике или сличности између посматраних група. Под појмом „група“ подразумевају се краће деонице
пута стандардне дужине на којима се у одређеном временском периоду десио одређени број саобраћајних
незгода. Међусобним поређењем тих група (суб-деоница), као и поређењем тих група (суб-деоница) са
целим скупом (целом посматраном путном деоницом коју чине све суб-деонице), добијају се
сигнификантне статистичке вредности за компарацију суб-деоница. Добијени компаративи показатељи
дају адекватне оцене посматраних суб-деоница у погледу безбедности односно не безбедности тих субдеоница.
Нови метод идентификације опасних места на путевима представља велики потенцијал из области
безбедности саобраћаја, и може се користити од стране државних, републичких, регионалних, локалних
и осталих стручњака из безбедности саобраћаја у циљу брзог и квалитетног идентификовања опасних
места или опасних деоница на путевима, што уједно представља значајан практични допринос ове
дисертације.
Нови метод идентификације опасних места на путевима, такође представља допринос дисертације са
стране новог методолошког аспекта идентификације опасних места на путевима, што уједно представља
велики и нови научни допринос у циљу успостављања ефикасног система у идентификацији опасних
места на путевима.
Докторска дисертација донела је потенцијалне и реалне могућности да се из саме структуре и области
наведеног истраживања могу створити основни услови за даљу надоградњу и проширење, а затим и за
израду свеобухватне националне или међународне методологије за идентификацију опасних места на
путевима.

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања
Комисија није уочила битне недостатке који могу да утичу на резултате истраживања.

X ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
Наставно-научном већу Факулетета техничких наука у Новом Саду и Сенату Универзитета у
Новом Саду, да се докторска дисертација под називом;
“Идентификација опасних места на путевима применом континуалне дисперзионе анализе”
прихвати, а кандидату Дејану Анђелковићу одобри јавна одбрана.

датум: 11.02.2019.
ИМЕ И ЗВАЊА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

__________________________________________________________
др Зоран Папић, ванредни професор, председник комисије

__________________________________________________________
др Борис Антић, ванредни професор, члан

__________________________________________________________
др Крсто Липовац, редовни професор, члан

_________________________________________________________
др Драган Јовановић, редовни професор, члан

_________________________________________________________
др Илија Танацков, редовни професор, ментор

