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1. Индикатори безбедности саобраћаја у вези заштитних система 
 
Уважавајући потребу одговарајућег вредновања индикатора безбедности саобраћаја у вези заштитних 
система, према полицијским управама, користе се следеће класе: 
 

- Врло висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (95%≤ИБС) 
- Висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (90%≤ИБС<95%) 
- Средња вредност индикатора безбедности саобраћаја (80%≤ИБС<90%) 
- Ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (70%≤ИБС<80%) 
- Веома ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (ИБС<70%) 

 
Свакој од класа је додељена и једна од боја, посматрано од најбоље до најлошије вредности 
индикатора безбедности саобраћаја, респективно: тамно зелена, жута, наранџаста, црвена и црна 
(Табела бр. 1.1.).  

Табела бр. 1.1. Дефинисање боје индикатора заштитних система 

квалитативна величина 
вредности индикатора 

безбедности саобраћаја 

квантитативна величина 
вредности индикатора 

безбедности саобраћаја 
Боја 

врло висока вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 
95%≤ИБС 

 

висока вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

90%≤ИБС<95% 
 

средња вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 
80%≤ИБС<90% 

 

ниска вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

70%≤ИБС<80% 
 

веома ниска вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 
ИБС<70% 

 

 

На дијаграмима од 1.1. до 1.7. приказане су упоредне анализе вредности индикатора безбедности 

саобраћаја у вези заштитних система, по полицијским управама у Србији, према усвојеним класама, 

односно бојама, према истраживањима у 2018. години, и то за: 

- Употреба појаса на предњем седишту путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t  
- Употреба појаса путника на задњем седишту у путничким аутомобилима и доставним 

возилима до 3,5t 
- Употреба заштитних система за децу до 3 године старости  
- Употреба заштитних система за децу од 4 до 12 година старости  
- Употреба заштитних система за децу до 12 година старости  
- Употреба заштитних кацига мопедиста  
- Употреба заштитних кацига мотоциклиста 
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Дијаграм бр. 1.1. Употреба појаса на предњем седишту путничких аутомобила и доставних 

возила до 3,5t према полицијским управама 

 

Дијаграм бр. 1.2. Употреба појаса путника на задњем седишту у путничким аутомобилима и 

доставним возилима до 3,5t према полицијским управама 
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Дијаграм бр. 1.3. Употреба заштитних система за децу до 3 године старости према полицијским 
управама 

 

Дијаграм бр. 1.4. Употреба заштитних система за децу од 4 до 12 година старости према 
полицијским управама 
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Дијаграм бр. 1.5. Употреба заштитних система за децу до 12 година старости према 
полицијским управама 

 

 

Дијаграм бр. 1.6. Употреба заштитних кацига мопедиста према полицијским управама 
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Дијаграм бр. 1.7. Употреба заштитних кацига мотоциклиста према полицијским управама 
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2. Индикатор безбедности саобраћаја у вези процента возача који 

прекорачују брзину за више од 10 km/h 

Посматрано за проценат возача који прекорачују брзину за више од 10 km/h, класе су дефинисане 

искуствено, према жељеним циљевима оцени стања безбедности саобраћаја и поштовања 

ограничења брзине кретања возила (Табела бр. 2.1.).  

 

У делу анализе индикатора у вези брзине, биће приказан индикатор процента возача који прекорачују 

брзину кретања возила за више од 10 km/h, користећи следеће класе: 

 Врло висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 
km/h≤ИБС), 

 Висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h<ИБС≤ 
ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h + 5%), 

 Средња вредност индикатора безбедности саобраћаја (ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h+5% 
<ИБС≤ ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h + 10%), 

 Ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h+10% 
<ИБС≤ ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h + 15%) 

 Веома ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 
km/h+15% <ИБС). 

Табела бр. 2.1. Дефинисање боје индикатора безбедности саобраћаја у вези % возача који 
прекорачују брзину за више од 10 km/h 

квалитативна величина 
вредности индикатора 

безбедности саобраћаја 

квантитативна величина вредности 
индикатора безбедности 

саобраћаја 
боја 

врло висока вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h 
≤ИБС 

 

висока вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h 
<ИБС≤  

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h 
+5% 

 

средња вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h 
+5%<ИБС≤  

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h + 
10% 

 

ниска вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h 
+10%<ИБС≤  

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h + 
15% 

 

веома ниска вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +10 km/h 
+15%<ИБС 
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На дијаграмима од 2.1. до 2.2. приказане су упоредне анализе вредности индикатора безбедности 

саобраћаја у вези процента возача који прекорачују брзину кретања возила за више од 10 km/h, по 

полицијским управама у Србији, према усвојеним класама, односно бојама, према истраживањима у 

2018. години. 

 

Дијаграм бр. 2.1. Проценат прекорачења брзине путничких аутомобила за најмање 10 km/h по 

полицијским управама у насељу 

 

Дијаграм бр. 2.2. Проценат прекорачења брзине путничких аутомобила за најмање 10 km/h по 

полицијским управама ван насеља 
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3. Индикатор безбедности саобраћаја у вези употребе мобилних телефона у 

вожњи 

Класе индикатора безбедности саобраћаја у вези употребе мобилних телефона у вожњи су 

дефинисане искуствено, према жељеном циљу оцени стања безбедности саобраћаја користећи 

индикаторе, уважавајући вредност индикатора у најразвијенијим земаља у свету у погледу стања 

безбедности саобраћаја (Табела бр. 3.1.). 

У делу анализе индикатора у вези употребе мобилних телефона у вожњи, биће приказан индикатор % 

возача у саобраћајном току који користи мобилни телефон током вожње, користећи следеће класе: 

 Врло висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (0%≤ИБС<1%) 

 Висока вредност индикатора безбедности саобраћаја (1%≤ИБС<2%) 

 Средња вредност индикатора безбедности саобраћаја (2%≤ИБС<3%) 

 Ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (3%≤ИБС<4%) 

 Веома ниска вредност индикатора безбедности саобраћаја (4%≤ИБС) 

Табела бр. 3.1. Дефинисање боје индикатора безбедности саобраћаја у вези употребе мобилних 
телефона у вожњи 

квалитативна величина 
вредности индикатора 

безбедности саобраћаја 

квантитативна величина 
вредности индикатора 

безбедности саобраћаја 
боја 

врло висока вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 
0%≤ИБС<1% 

 

висока вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 
1%≤ИБС<2% 

 

средња вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 
2%≤ИБС<3% 

 

ниска вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

3%≤ИБС<4% 

 

веома ниска вредност 
индикатора безбедности 

саобраћаја 
4%≤ИБС 

 

 

На дијаграму 3.1. приказана је упоредна анализа вредности индикатора безбедности саобраћаја, у 

вези употребе мобилних телефона у вожњи, по полицијским управама у Србији, према усвојеним 

класама, односно бојама, према истраживањима у 2018. години. 
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Дијаграм бр. 3.1. Употреба мобилних телефона возача путничких аутомобила и доставних возила 

до 3,5t према полицијским управама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


