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АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ОСНОВУ ИНДИКАТОРА ВЕЗАНИХ ЗА БРЗИНУ – ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
THE ANALYSIS OF CURRENT ROAD SAFETY STATE BASED ON
SPEED-RELATED INDICATORS - MUNICIPALITY OF VOZDOVAC
Душан Граовац1, Младен Савић2, Владимир Арсић3
Резиме: Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја обухвата непрекидно
праћење индикатора безбедности саобраћаја. Таквим приступом могуће је спровести
управљачке мере без чекања последица саобраћајних незгода. Управљање брзинама кроз
праћење најважнијих индикатора везаних за брзину свакако је један од водећих принципа
савременог приступа управљања безбедношћу саобраћаја. Снимање индикатора везаних за
брзину спроведено је на територији општине Вождовац (територијална општина града
Београда) у периоду од 16.11. до 02.12.2018. године. Истраживање је спроведено у дневним
и ноћним условима саобраћаја, а укупан број бројачких места за мерење индикатора износио
је 8. Приликом истраживања коришћен је метод случајног узорка, док је мерење брзине
возила вршено мобилним радарским уређајем. Поред анализе постојећег стања, циљ овог
рада је и упоредна анализа вредности индикатора везаних за брзину у општини Вождовац у
односу на вредности истих индикатора у граду Београду као и у односу на Републику Србију.
Резултати овог рада указују на боље постојеће стање на ванградским деоницама у односу на
градске деонице путне мреже.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, индикатор безбедности саобраћаја, брзина, Вождовац
Abstract: The modern road safety management approach includes continuous monitoring of road
safety performance indicators. This approach enables to conduct control measures without waiting
for road accident consequences to happen. Speed control through monitoring the most important
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speed-related indicators is surely among the leading principles of modern road safety management
approach.Speed-related road safety performance indicators were recorded on the territory of the
Municipality of Voždovac (a municipality of the city of Belgrade) in the time period from November
16th to December 2nd in 2018. The research was conducted in both daily and night conditions and
the total number of the spots, where indicators were measured, was 8. The research was based on
the random sampling method while vehicle speeds were recorded by a mobile radar detector. In
addition to the current state analysis, this paper aims to compare speed-related indicator values for
the Municipality of Vozdovac with the values of these indicators for the City of Belgrade and for
the Republic of Serbia. The results of this paper point out to better current state on rural road sections
than on urban road sections.
Keywords: road safety, road safety performance indicators, speed, Vozdovac

1.

УВОД

Савремени приступ управљања безбедношћу саобраћаја обухвата непрестано
праћење индикатора безбедности саобраћаја. Таквим приступом могуће је
спровести управљачке мере без чекања последица. Такође, индиректни показатељи
пружају могућност оцене нивоа безбедности саобраћаја на неком подручју без
познавања података о саобраћајним незгодама, односно пре него што се саме
саобраћајне незгоде догоде. За поуздану оцену нивоа безбедности саобраћаја је
неопходно издвојити релевантне индиректне показатеље, односно индикаторе
безбедности саобраћаја. Индикатор се сматра релевантним уколико остварује јаку и
значајну везу са коначним исходима саобраћајних незгода. (Пешић et al, 2018)
Управљање брзинама у саобраћају представља веома сложен процес, а важна
фаза овог процеса јесте снимање, односно мерење индикатора који се односе на
брзину на одређеној локацији, а све у циљу балансирања безбедности и ефикасности
брзина возила на путној мрежи. Брзина кретања возила је идентификована као
кључни фактор ризика настанка саобраћајних незгода. Са порастом брзине кретања
возила повећава се и вероватноћа да ће возило учествовати у саобраћајној незгоди,
али повећава се и тежина последица насталих у саобраћајној незгоди. Да би се
ефикасно управљало брзинама, спроводиле превентивне и репресивне мере,
потребно је поред података о саобраћајним незгодама и последицама тих незгода
познавати и податке о брзинама. У зависности од јачине везе, на основу индикатора
безбедности саобраћаја везаних за брзину могуће је проценити коначне последице
саобраћајних незгода, али и број саобраћајних незгода.
У току 2017-те године на путевима у оквиру територије општине Вождовац
догодило се 2.065 саобраћајних незгода, од чега је велика већина незгода
сконцентрисана на путевима у насељу, док је ван насеља и на ауто-путу број незгода
значајно мањи. У периоду исте године догодило се 1.938 саобраћајних незгода на
путевима у насељу, од чега је 7 саобраћајних незгода са погинулим лицима, а за исти
период ван насеља је забележено 127 саобраћајних незгода од којих је једна са
погинулим лицима. На ауто-путу који пролази кроз територију општине Вождовац
догодило се 99 саобраћајних незгода од којих је једна са погинулим лицима. С
обзиром на наведене податке, као један од проблема односно фактора који могу
утицати на настанак саобраћајних незгода и тежину последица идентификована је
брзина возила у саобраћајном току.
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У складу са тим предмет овог истраживања била је брзина возила снимана на
узорку у саобраћајном току, односно индикатори везани за брзину. Изабрана су
четири индикатора:
•
просечна брзина возила,
• % прекорачења брзине за најмање 10 km/h,
• 85-ти перцентил брзине и
• стандардно одступање брзине
Циљ овог рада је да се кроз анализиране индикаторе дефинише постојеће стање
безбедности саобраћаја, као и да се утврди да ли се добијене вредности индикатора
у значајној мери разликују у односу на захтевани ниво постојећег стања. Такође,
циљ је приказ упоредне анализе вредности индикатора везаних за брзину у општини
Вождовац у односу на вредности истих индикатора у граду Београду као и у односу
на Републику Србију.
2.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ

Приликом истраживања примењиван је метод научног посматрања, односно
циљаног снимања брзина возила у саобраћајном току. Снимање, односно мерење
индикатора безбедности саобраћаја везаних за брзину је спроведено на
територијама општине Вождовац (територијална општина града Београда) у
периоду од 16.11. до 02.12.2018. године. Истраживања су спроведена у дневним и
ноћним условима саобраћаја. Укупан број бројачких места за мерење индикатора
безбедности саобраћаја износио је 8 (насеље 3, ван насеља 3, ауто-пут 2). Приликом
истраживања коришћен је метод случајног узорка.
Мерење брзина вршено је ручно, односно коришћени су мобилни уређаји за
мерење брзине (мобилни радари) и одговарајући обрасци за унос података.
Снимање брзине обавила су три претходно обучена истраживача од којих један
бележио брзине возила у бројачком обрасцу, а преостала двојица наизменично
мерила брзине возила уз помоћ мобилног радарског уређаја.
Прикупљени подаци су интегрисани у јединствену базу података у програму
Microsoft Office Excel, а обрада података је спроведена у софтверском пакету IMB
SPPS Statistics 25.0, као и у програму Microsoft Office Excel.
На основу методологије и препорука из приручника SafetyNet D3.8 – Road Safety
Performance Indicators, односно на основу циља истраживања, анализирани су:
•
просечна брзина возила,
•
85 – перцентил брзине,
• стандардно одступање и
• % прекорачења брзине за више од 10 km/h.
Извршено је мерење брзина кретања возила на:
•
путевима/улицама у насељу,
•
путевима ван насеља,
•
ауто-путу.
Мерна места су бирана у складу са методологијом SafetyNet – права деоница
пута, деонице пута на којима је могуће возити брзинама већим од дозвољене, са
малим попречним и уздужним нагибом, даље од мера за умиривање саобраћаја,
даље од радова на путу, даље од пешачких прелаза, даље од саобраћајног знака за
ограничење брзине, и друго.
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Снимање брзине кретања возила на сваком мерном месту вршено је у оба смера.
У зависности од деонице пута (путеви у насељу, ван насеља и ауто-пут), брзина
кретања возила била је ограничена постављеним саобраћајним знаком изричитих
наредби „ограничење брзине“ (50 km/h, 80 km/h и 130 km/h).
Мерење брзине кретања возила вршено је на локацијама у насељу на којима је
брзина кретања возила била ограничена до 50 km/h, при чему су техничко–
експлоатациони услови на мерним местима били такви да омогућавају кретање
возила брзином већом од 50 km/h. На локацијама ван насеља, снимање брзине
кретања возила вршено је на локацијама на којима је брзина ограничена до 80 km/h,
при чему су техничко-експлоатациони услови били такви да омогућавају кретање
возила брзином већом од 80 km/h. Брзина кретања возила на локацијама на којима
се вршило снимање на ауто-путу, била је ограничена постављеним саобраћајним
знаком до 130 km/h.
Мерење брзине кретања возила вршено је радним данима и викендом у периоду
од 09:30 до 15:30 часова и ноћним условима у периоду од 22:00 до 24:00 часа.
С’ обзиром да временски, односно метеоролошки услови имају значајан утицај
на брзину кретања возила, управо због тога, снимање је вршено када је коловоз сув.
У погледу саобраћајног тока, мерење је вршено у условима слободног саобраћајног
тока, без застоја. Мерење брзина возила у погледу категорија возила вршено је за
путничке аутомобиле (ПА), теретна возила (ТВ) и аутобусе (БУС), са раздвајањем
узорка за посебне категорије возила.
На свим мерним местима (насеље, ван насеља, ауто-пут) и у свим условима
мерења (дан/ноћ) евидентирана је брзина на узорку од 2.556 возила, односно
забележена је брзина кретања 891 возила у насељу, 846 ван насеља и 819 возила на
ауто-путу.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У табели 1 дате су вредности индикатора везаних за брзину (просечна брзина, %
прекорачења за најмање 10 km/h, 85-ти перцентил и стандардно одступање) у
насељу и по категоријама возила (ПА, ТВ и БУС).
Анализом просечне брзине возила у насељу утврђене су вредности овог
индикатора за путничке аутомобиле (ПА), теретна возила (ТВ) и аутобусе (БУС). У
сва три случаја добијене вредности не прелазе ограничење брзине у насељу, па те
вредности спадају у врло високе вредности овог индикатора. Просечна брзина
путничких аутомобила је нешто већа од брзине теретних возила и износи 47,4 km/h,
док просечна брзина теретних возила износи 42,2 km/h. Просечна брзина аутобуса
је значајно мања и износи 35,1 km/h.
Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу показује алармантно
стање гледано са аспекта путничких аутомобила, наиме проценат прекорачења за
најмање 10 km/h путничких возила у насељу износи 16,5 %, тај проценат спада у
групу врло високих процената прекорачења брзине. Теретна возила знатно мање
прекорачују брзину за најмање 10 km/h, односно само 0,5 % теретних возила у
насељу прави такав прекршај. У случају аутобуса, није забележен ни један случај
прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу.
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Анализом 85-ог перцентила брзине у случају путничких аутомобила и теретних
возила добијене су вредности које не задовољавају захтевано стање. Ове вредности
износе 56 km/h у случају путничких аутомобила и 50,9 km/h у случају теретних
возила, односно бележимо да су ове вредности веће од ограничења брзине на
посматраној деоници.
Стандардно одступање узима највеће вредности када су у питању теретна
возила, док је стандардно одступање брзине путничких аутомобила и аутобуса
нешто мање и износи 8,4 km/h, односно 8,3 km/h.
Табела 1. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези брзине у насељу.
НАСЕЉЕ
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
47,4
42,2
35,1
% прекорачења за најмање 10 km/h
16,5
0,5
0,0
85-ти перцентил
56,0
50,9
42,6
Стандардно одступање
8,4
9,9
8,3

Табела 2 приказује вредности свих анализираних индикатора ван насеља.
Индикатор просечна брзина има врло високе вредности, односно све три
анализиране категорије возила имају просечну брзину испод ограничене.
Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h ван насеља у случају
путничких аутомобила износи 1 % и спада у низак проценат прекорачења. У случају
теретних возила и аутобуса овај проценат износи 0 %.
85-ти перцентил узима задовољавајуће вредности у случају путничких
аутомобила и теретних возила, док је стање алармантно и неочекивано када се
посматрају аутобуси. 85-ти перцентил брзине аутобуса ван насеља износи 81,2 km/h,
што је вредност већа од ограничења брзине.
Стандардно одступање брзине ван насеља највеће код аутобуса и износи 14,7
km/h, док код путничких аутомобила и теретних возила има мање вредности од 10,6
km/h за путничке аутомобиле и 8,4 km/h за теретна возила.
Табела 2. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези брзине ван насеља.
ВАН НАСЕЉА
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
62,3
58,0
66,1
% прекорачења за најмање 10 km/h
1,0
0,0
0,0
85-ти перцентил
72,1
66,0
81,2
Стандардно одступање
10,6
8,4
14,7
Табела 3. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези брзине на ауто-путу.
АУТО-ПУТ
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
116,2
91,3
98,2
% прекорачења за најмање 10 km/h
6,5
0,5
0,0
85-ти перцентил
130,0
105,2
104,0
Стандардно одступање
13,8
16,2
7,0

У табели 3 дате су вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези брзине
на ауто-путу. Приказани су сви анализирани индикатори разврстани по
категоријама (ПА, ТВ и БУС). Највећа просечна брзина забележена је код
путничких аутомобила на ауто-путу и износи 116,2 km/h. Посматрано за све три
категорије возила, овај индикатор има врло високе вредности посматрано са аспекта
перформанси безбедности саобраћаја.
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Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h има највећу вредност када су
у питању путнички аутомобили и износи 6,5 %. Проценат прекорачења брзине за
најмање 10 km/h у случају теретних возила износи 0,5 %, док код аутобуса тај
проценат је једнак 0 %.
Вредности 85-ог перцентила узима задовољавајуће вредности посматрано за
путничке аутомобиле, док је код теретних возила и аутобуса вредност већа од
ограничене.
Стандардно одступање је највеће у случају теретних возила и износи 16,2 km/h,
док у случају путничких аутомобила и аутобуса оно износи 13,8 km/h, односно 7
km/h.
4.

ДИСКУСИЈА

На основу претходне анализе, у овом делу изложени су најзначајнији налази овог
истраживања. Када је реч о деоници у насељу просечна брзина путничких
аутомобила је нешто већа од брзине теретних возила и износи 47,4 km/h, док
просечна брзина теретних возила износи 42,2 km/h, а просечна брзина аутобуса је
значајно мања, и износи 35,1 km/h. Дакле, закључујемо да је у сва три случаја
просечна брзина возила мања од ограничене, а на основу тога оцењујемо добро
постојеће стање на основу индикатора просечна брзина.
Када је реч о проценту прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу показује
алармантно стање гледано са аспекта путничких аутомобила, наиме проценат
прекорачења за најмање 10 km/h путничких возила у насељу износи 16,5 %, тај
проценат спада у групу врло високих процената прекорачења брзине. Теретна
возила знатно мање прекорачују брзину за најмање 10 km/h, односно само 0,5 %
теретних возила у насељу прави такав прекршај. У случају аутобуса, није забележен
ни један случај прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу. Дакле, налазимо
врло лоше постојеће стање када су у питању путнички аутомобили.
Анализом 85-ог перцентила брзине у случају путничких аутомобила и теретних
возила у насељу добијене су вредности које не задовољавају захтевано стање. Ове
вредности износе 56 km/h у случају путничких аутомобила и 50,9 km/h у случају
теретних возила, односно бележимо да су ове вредности веће од ограничења брзине
на посматраној деоници. Неопходно је поправити стање када је у питању овај
индикатор, обзиром на то, гледано са аспекта овог индикатора налазимо лоше стање
безбедности саобраћаја.
Када је у питању деоница ван насеља, проценат прекорачења брзине за најмање
10 km/h ван насеља у случају путничких аутомобила износи 1 % и спада у низак
проценат прекорачења. У случају теретних возила и аутобуса овај проценат износи
0 %. У складу са овим налазима, бележимо добро постојеће стање, које би било
пожељно одржавати и даље унапређивати.
85-ти перцентил брзине возила ван насеља узима задовољавајуће вредности у
случају путничких аутомобила и теретних возила, док је стање алармантно и
неочекивано када се посматрају аутобуси. 85-ти перцентил брзине аутобуса ван
насеља износи 81,2 km/h, што је вредност већа од ограничења брзине. Овакво стање
када је у питању брзина аутобуса ван насеља приписујемо недовољном нивоу знања,
а самим тим и ставовима када су у питању возачи аутобуса, а посебан мотив за
овакво понашање представља и по правилу мања учесталост полицијске контроле
када су у питању возачи аутобуса.
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Такође, стандардно одступање је највеће у случају теретних возила и износи 16,2
km/h, док у случају путничких аутомобила и аутобуса оно износи 13,8 km/h, односно
7 km/h.
На основу анализе стања на ауто-путу налазимо следеће. Највећа просечна
брзина забележена је код путничких аутомобила на ауто-путу и износи 116,2 km/h.
Посматрано за све три категорије возила (ПА, ТВ и БУС), овај индикатор има врло
високе вредности посматрано са аспекта перформанси безбедности саобраћаја.
Проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h има највећу вредност када су
у питању путнички аутомобили и износи 6,5 %. Проценат прекорачења брзине за
најмање 10 km/h у случају теретних возила износи 0,5 %, док код аутобуса тај
проценат је једнак 0 %. Дакле, потребно је побољшати стање када је у питању
проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h када су у питању путнички
аутомобили.
Нешто лошије стање, када су у питању деонице на ауто-путу, налазимо анализом
85-ог перцентила брзине теретних возила и аутобуса, који узима вредност већу од
законом ограничене.
Анализом постојећег стања безбедности саобраћаја на основу индикатора
везаних за брзину бележимо лоше постојеће стање када су у питању следећи
индикатори:
• проценат прекорачења за најмање 10 km/h путничких возила у насељу,
• проценат прекорачења за најмање 10 km/h теретних возила у насељу,
• 85-ти перцентил брзине путничких аутомобила у насељу,
• 85-ти перцентил брзине теретних возила у насељу,
• проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h ван насеља путничких
аутомобила,
• 85-ти перцентил брзине аутобуса ван насеља,
• стандардно одступање теретних возила ван насеља,
• проценат прекорачења брзине за најмање 10 km/h путничких
аутомобила на ауто-путу,
• 85-ти перцентил брзине аутобуса на ауто-путу и
• 85-ти перцентил брзине теретних возила на ауто-путу.
Да би оценили постојеће стање у односу на стање вредности истих индикатора у
граду Београду на чијем се подручју налази општина Вождовац, као и у односу на
стање истих индикатора на територији Републике Србије приказана је упоредна
анализа индикатора.
У табелама 4, 5 и 6 приказане су вредности најважнијих индикатора везаних за
брзину на територији општине Вождовац (ВОЖ), на територији града Београда
(БЕО), (извор: Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије) и на територији
Републике Србије (СРБ), (извор: Агенција за безбедност саобраћаја Републике
Србије) у насељу, ван насеља и на ауто-путу. Индикатори су разврстани по
категоријама возила. Поређење је извршено за вредности три индикатора везана за
брзину, а то су:
• просечна брзина возила,
• % прекорачења брзине за више од 10 km/h и
• 85-перцентил брзине
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Табела 4. Вредности најважнијих индикатора везаних за брзину на територији општине
Вождовац, на територији града Београда и на територији Републике Србије у насељу.
НАСЕЉЕ
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
% прекорачења за најмање
10 km/h
85-ти перцентил

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

47,4
16,5
56,0

56,7
28,3
65,0

50,7
14,3
60,0

42,2
0,5

50,9

46,9
8,7

54,0

46,5
4,6

55,0

35,1
0,0

42,6

47,6
4,7

54,0

47,1
4,6

54,0

Просечна брзина путничких аутомобила у општини Вождовац износи 47,4 km/h,
што је мање од просечне брзине путничких аутомобила у Београду (56,7 km/h), али
и од просечне брзине путничких аутомобила посматрано на целој територији Србије
(50,7 km/h). На основу овог закључујемо да је просечна брзина возила мања на
територији општине Вождовац у односу на Београд и Републику Србију, што
свакако има позитиван утицај на безбедност саобраћаја.
Теретна возила на територији општине Вождовац имају просечну брзину 42,2
km/h, која је мања од вредности за град Београд (46,9 km/h), као и од вредности за
Републику Србију (46,5 km/h). У овом случају просечна брзина теретних возила је
приближна у сва три случаја, али ипак најповољнију вредност, посматрано са
аспекта безбедности саобраћаја, има на територији општине Вождовац.
Просечна брзина аутобуса је значајно нижа у односу на град Београд и
Републику Србију и износи 35,1 km/h. Такође, и у овом случају налазимо повољнију
вредност по безбедност саобраћаја.
Индикатор проценат прекорачења за најмање 10 km/h, када су у питању
путнички аутомобили, на територији општине Вождовац има вредност 16,5 %. Ова
вредност сама по себи представља врло висок проценат прекорачења за најмање 10
km/h, али када је упоредимо са вредношћу овог индикатора за град Београд, која
износи чак 28,2 %, она је ипак мања, односно позитивнија по безбедност саобраћаја.
Међутим, посебно алармантно стање проналазимо када проценат прекорачења за
најмање 10 km/h упоредимо са истим на територији Републике Србије где је овај
проценат мањи у односу на општину Вождовац и износи 14,2 %.
Када је реч о проценту прекорачења за најмање 10 km/h код теретних возила, он
износи 0,5 % и значајно је мањи у односу на град Београд и Републику Србију.
Проценат прекорачења за најмање 10 km/h код аутобуса износи 0 %, што је врло
висока вредност овог индикатора и значајно мања у односу на Београд и Србију.
Дакле, на основу вредности овог индикатора бележимо веома добро стање по
безбедност саобраћај.
85-ти перцентил брзине на територији општине Вождовац има вредност од 56
km/h, која је мања када је поредимо са градом Београдом (65 km/h) и Републиком
Србијом (60 km/h). Међутим, иако је ова вредност најмања у општини Вождовац,
она свакако представља неповољну вредност по безбедност саобраћаја.
Теретна возила имају мању вредност 85-ог перцентила (50,9 km/h) у односу на
град Београд и Републику Србију, али ипак већу у односу на захтевану. Дакле и у
овом случају налазимо негативну вредност индикатора посматрано са аспекта
безбедности саобраћаја.
Вредност 85-ог перцентила код аутобуса је најмања на општини Вождовац када
је поредимо са градом Београдом и Републиком Србијом и износи 42,6 km/h. Поред
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тога што је ова вредност мања у односу на преостале две са којима се пореди, она
представља и позитивну вредност по безбедност саобраћаја.
Табела 5. Вредности најважнијих индикатора везаних за брзину на територији општине
Вождовац, на територији града Београда и на територији Републике Србије ван насеља.
ВАН НАСЕЉА
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
% прекорачења за најмање
10 km/h
85-ти перцентил

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

62,3
1,0

72,1

75,3
3,8

82,0

75,3
9,6

87,0

58.0
0,0

66,0

59,3
1,0

70,9

67,5
9,4

78,0

66,1
0,0

81,2

55,6
0,0

72,0

70,2
1,1

80,0

Када је у питању индикатор просечна брзина возила ван насеља у случају
путничких аутомобила и теретних возила бележимо задовољавајуће вредности, док
је у случају аутобуса забележена просечна брзина од 66,1 km/h што је вредност већа
у односу на град Београд, али ипак мања у односу на републику Србију.
У случају индикатора % прекорачења за најмање 10 km/h возила ван насеља
налазимо добро стање које је потребно и даље унапређивати и одржавати.
85-ти перцентил брзине возила ван насеља у случају путничких аутомобила и
теретних возила има задовољавајуће вредности, али у случају аутобуса он износи
чак 81,2 km/h, што је вредност већа у односу на Београд и Србију.
Табела 6. Вредности најважнијих индикатора везаних за брзину на територији општине
Вождовац, на територији града Београда и на територији Републике Србије на аутопуту.
АУТО ПУТ
ПА
ТВ
БУС
Просечна брзина
% прекорачења за најмање
10 km/h
85-ти перцентил

ВОЖ

СРБ

ВОЖ

БЕО
109,8
БЕО

ВОЖ
130,0

БЕО
126,0

116,2
6,5

1,3

ВОЖ

91,3

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

115,3

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ

СРБ

ВОЖ
105,0

БЕО

СРБ

ВОЖ

БЕО

СРБ
100,0

5,6

131,0

0,5

85,2
1,7

92,0

84,7
2,2

91,0

98,2
0,0

104,0

87,2
0,0

98,0

90,6
0,2

У случају просечне брзине возила на ауто-путу она је на територији општине
Вождовац већа у односу на Београд и Србију, али је мања од ограничења брзине.
% прекорачења за најмање 10 km/h возила на ауто-путу има неповољну вредност
по безбедност саобраћаја и износи 6,5 %, што је више и у односу на Београд и
Србију.
Посебно алармантно стање налазимо када је у питању 85-ти перцентил брзине за
све категорије возила, а у случају теретних возила или аутобуса вредности 85-ог
перцентила имају лошије вредности по безбедност саобраћаја у односу на Београд
и Србију.

5.

ЗАКЉУЧАК

Анализом постојећег стања на основу индикатора везаних за брзину, на
деоницама које припадају територијалној општини Вождовац, утврђено је
најлошије стање када су у питању деонице у насељу. Нешто боља ситуација је на
деоницама ван насеља, док је најбоље стање забележено на деоницама ауто-пута.
Индикатор који има посебно забрињавајућу вредност по безбедност саобраћаја је
проценат прекорачења за најмање 10 km/h, а вредност овог индикатора за путничке
аутомобиле у насељу има врло алармантну вредност. На другом месту гледано са
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аспекта негативног утицаја на безбедност саобраћаја налази се индикатор 85-ти
перцентил брзине, чије су ниске вредности забележене код путничких аутомобила
у насељу, теретних возила у насељу и аутобуса на деоницама ван насеља.
Тек након упоредне анализе добијена је права слика постојећег стања. Наиме,
иако су неке вредности индикатора врло ниске са аспекта безбедности саобраћаја,
оне су ипак на вишем нивоу у односу на територију града Београда и Републике
Србије, стога закључујемо да иако постојеће стање дефинисано на основу
најважнијих индикатора везаних за брзину није најбоље, оно је ипак знатно боље у
односу на просечно стање како у граду Београду тако и у Републици Србији. У
складу са тим, мишљења смо да постоје други важнији фактори који негативно
утичу на безбедност саобраћаја, односно индикатори чије су вредности на знатно
нижем нивоу у поређењу са индикаторима везаним за брзину возила.
Праћење индикатора безбедности саобраћаја је једна од најважнијих активности
локалне заједнице, сходно томе, неопходно је пратити стање индикатора везаних за
брзину, тј. њихову промену, а све у циљу континуираног управљања безбедношћу
саобраћаја.
6.
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