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Табела	бр.		1.1.	Вредност	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	полицијској	управи	Ниш	

Индикатори 
Насеље Ван насеља Ауто-пут Укупно

ПУ Ранг СРБ ПУ Ранг СРБ ПУ Ранг СРБ ПУ Ранг СРБ 
% употребе мобилних телефона у вожњи возача ПА и доставних возила до 3,5t 4,3 15 4,5 5,3 17 4,7 0,7 1 5,0 3,4 8 4,7 
% употребе сигурносног појаса возача ПА и доставних возила до 3,5t 78,3 17 81,9 76,8 24 84,2 94,7 4 91,4 83,3 14 84,9 
% употребе сигурносног појаса сувозача ПА и доставних возила до 3,5t 78,0 12 75,8 73,1 22 80,0 88,6 4 86,4 79,9 12 79,7 
% употребе сигурносног појаса на предњем седишту у ПА и доставним возилима до 
3,5t 

78,2 15 79,5 75,4 23 82,6 92,3 4 89,4 82,0 14 82,8 

% употребе сигурносног појаса путника на задњем седишту у ПА и доставним 
возилима до 3,5t 

5,0 21 9,3 1,8 27 12,3 4,0 11 18,0 3,5 25 12,3 

% употребе мобилних телефона у вожњи возача тешких теретних возила преко 3,5t 2,0 4 8,0 2,0 4 8,7 2,0 2 10,7 2,0 3 8,8 
% употребе сигурносног појаса возача тешких теретних возила преко 3,5t 22,0 16 27,1 30,0 16 31,5 42,0 5 40,9 31,3 14 31,6 
% употребе сигурносног појаса сувозача тешких теретних возила преко 3,5t 10,0 12 11,0 13,3 13 13,6 30,0 3 22,2 17,8 6 13,9 
% употребе сигурносног појаса на предњем седишту у тешким теретним возилима 
преко 3,5t 

17,5 15 21,1 23,8 15 25,9 37,5 5 34,8 26,3 14 25,7 

% употребе мобилних телефона у вожњи возача аутобуса 2,0 8 3,3 0,0 1 2,8 0,0 1 6,1 0,7 4 3,6 
% употребе сигурносног појаса возача аутобуса 4,0 12 4,5 10,0 6 6,0 6,0 8 10,1 6,7 10 6,1 
% употребе сигурносног појаса сувозача у аутобусима 2,0 6 1,6 0,0 10 1,1 0,0 7 3,2 0,7 16 1,7 
% употребе сигурносног појаса на предњем седишту у аутобусима 3,0 13 3,5 5,0 10 4,2 3,0 9 8,5 3,7 16 4,3 
% употребе заштитних система за децу до 3 год. 75,0 4 60,7 60,0 11 58,0 91,7 1 62,5 75,0 3 59,9 
% употребе заштитних система за децу од 4 до 12 год. 42,4 20 45,9 48,9 8 42,5 52,9 5 52,8 48,2 12 44,6 
% употребе заштитних система за децу до 12 год. 60,3 11 52,9 54,0 9 50,1 72,9 1 57,8 61,7 7 52,1 
% употребе заштитних кацига возача мопеда 88,0 11 84,2 88,2 13 85,1       88,1 12 84,6 
% употребе заштитних кацига путника на мопедима 83,3 9 79,7 83,3 12 80,4      83,3 11 80,0 
% употребе заштитних кацига возача мотоцикала 92,1 18 92,0 94,3 22 94,7 100,0 1 100,0 95,3 15 94,6 
% употребе заштитних кацига путника на мотоциклима 83,3 19 87,3 93,3 2 90,4 100,0 1 100,0 92,2 10 90,8 
% употребе заштитних кацига мопедиста и мотоциклиста 89,8 12 87,7 91,3 15 89,9 100,0 1 100,0 92,1 12 89,9 
% прелазака на црвено светло 34,9 21 22,7             34,9 21 22,7 
% прелазака ван ОПП 44,2 27 24,3       44,2 27 24,3 
% прелазака уз ометање 11,3 25 7,1       11,3 25 7,1 
% прелазака деце ван ОПП 22,0 12 25,1             22,0 12 25,1 
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Табела	бр.		1.1.	Вредност	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	полицијској	управи	Ниш	(наставак)	

Индикатори 
Насеље Ван насеља Ауто-пут 

ПУ Ранг СРБ ПУ Ранг СРБ ПУ Ранг СРБ 

П
А

 

Просечна брзина 53,8 19 50,7 68,0 2 75,3 112,1 4 115,3 
85-ти перцентил 61,9 18 60,0 80,0 3 87,0 126,0 3 131,0 
Стандардно одступање 9,0 19 9,9 12,3 17 12,5 12,9 2 16,0 
% прекорачења брзине за најмање 0 km/h 60,4 18 48,4 14,8 3 30,4 6,7 2 15,3 
% прекорачења брзине за најмање 10 km/h 17,1 18 14,3 4,1 6 9,6 0,6 2 5,6 
Просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине 58,8 19 58,6 89,1 13 89,4 135,7 2 140,2 

Т
Т

В
 

Просечна брзина 48,4 16 46,5 55,7 1 67,5 81,8 2 84,7 
85-ти перцентил 57,0 21 55,0 68,0 2 78,0 88,0 2 91,0 
Стандардно одступање 8,6 25 8,4 13,2 27 10,5 6,5 5 7,5 
% прекорачења брзине за најмање 0 km/h 45,3 20 31,1 12,0 2 41,6 5,3 2 17,1 
% прекорачења брзине за најмање 10 km/h 3,7 16 4,6 5,3 8 9,4 0,0 3 2,2 
Просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине 55,4 15 55,8 79,8 27 77,1 95,3 6 95,2 

Б
У

С 

Просечна брзина 47,7 14 47,1 59,8 2 70,2 88,1 5 90,6 
85-ти перцентил 56,9 20 54,0 73,0 3 80,0 97,0 4 100,0 
Стандардно одступање 7,6 19 7,8 11,0 23 10,3 7,4 7 8,7 
% прекорачења брзине за најмање 0 km/h 32,3 14 30,6 3,7 3 13,1 3,7 2 14,7 
% прекорачења брзине за најмање 10 km/h 4,3 18 4,6 0,0 16 1,1 0,0 11 0,2 
Просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине 56,5 21 55,7 82,1 2 84,5 102,0 1 103,5 

М
О

Т
 

Просечна брзина 56,6 11 58,1 82,9 6 84,8 107,0 1 124,5 
85-ти перцентил 64,9 7 70,0 103,6 19 98,0 136,7 4 146,0 
Стандардно одступање 9,7 8 13,0 24,7 27 15,9 24,5 11 20,5 
% прекорачења брзине за најмање 0 km/h 75,0 14 71,5 46,7 3 59,2 23,3 4 38,9 
% прекорачења брзине за најмање 10 km/h 26,7 8 37,5 30,0 13 30,6 11,7 5 20,2 
Просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине 60,1 10 63,5 103,5 27 94,0 143,0 7 144,9 

М
О

П
 

Просечна брзина 41,7 14 42,3 46,9 24 44,7
85-ти перцентил 49,0 16 51,0 60,3 26 53,0
Стандардно одступање 7,1 16 8,5 11,6 26 8,3
% прекорачења брзине за најмање 0 km/h 10,0 13 15,7 35,0 23 21,7
% прекорачења брзине за најмање 10 km/h 0,0 17 2,7 15,0 26 3,4
Просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине 53,3 14 55,9 59,6 26 56,1
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Табела	бр.		1.1.	Вредност	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	полицијској	управи	Ниш	(наставак)	
Индикатори ПУ Ранг СРБ 

Број ХМС на 10.000 становника 0,19 21 0,22 

Број ХМС на 100 km путева 0,53 6 0,34 
% болничких кревета, у званичним клиничким центрима и одељењима болница, који служе за збрињавање повређених у саобраћају од 
укупног броја болничких кревета 

0,00 9 23,45 

Број болничких кревета, који служе за збрињавање повређених у саобраћају на 10.000 становника / / 1,84 

% лекара од укупног броја медицинског особља у хитним медицинским службама 45,13 3 37,74 

% медицинских сестара-техничара од укупног броја медицинског особља у хитним медицинским службама 54,87 9 58,22 

Број медицинског особља у хитним медицинским службама на 10.000 становника 5,35 17 7,01 
% медицинских возних јединица са једним доктором и једним болничарем, и са знањем, вештином и опремом намењеној за напредно 
одржавање живота, од укупног броја медицинских возних јединица 

32,31 19 39,80 

% медицинских возних јединица са неопходним особљем и опремом намењеној за основно одржавање живота, медицинских возних 
јединица са једним доктором и једним болничарем, и са знањем, вештином и опремом намењеној за напредно одржавање живота и 
хеликоптера/авиона од укупног броја медицинских возних јединица 

58,46 16 64,55 

Број транспортних возила хитне медицинске службе на 10.000 становника 0,52 24 0,76 

Број транспортних возила хитне медицинске службе на 100 km путева 1,44 12 1,20 

% одзива хитне медицинске службе који су испунили задатке у захтеваном времену одзива 6,90 23 61,80 

Просечно време одзива хитне медицинске службе у минутима 12,53 24 9,71 

Просечан број дана проведених у болницама као последица повреда у саобраћајним незгодама 2,50 2 6,98 

% рехабилитованих лица / / 42,53 

	 Табела	бр.		1.1.	Вредност	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	полицијској	управи	Ниш	(наставак)	
Индикатори ПУ Ранг СРБ 

Просечна старост свих возила возног парка 18,6 12 17,1 

Просечна старост путничких аутомобила 18,2 13 16,4 

% путничких аутомобила млађих од 6 година 2,9 11 2,9 

% путничких аутомобила старијих од 10 година 90,1 8 90,6 

% комерцијалних возила у возном парку 7,3 6 8,9 

% мотоцикала и мопеда у возном парку 2,5 10 2,7 

Безбедоносне карактеристике возног парка 68,6 11 73,6 
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1. ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ 

Резултати истраживања индикатора безбедности саобраћаја у Нишу показују да 
возачи путничких аутомобила најчешће користе мобилни телефон на 
саобраћајницама у насељу и ван насеља, респективно 4,3% и 5,3%. На ауто-путу 
евидентирано је 0,7% возача путничких аутомобила који су користили мобилни 
телефон током спроведеног истраживања. На све три категорије саобраћајница по 
2% возача теретних возила су током истраживања користили мобилни телефон, 
колико је евидентирано и возача аутобуса на саобраћајницама у насељу, Дијаграм 
бр. 1.1. 
 

 
Дијаграм	бр.	1.1.	Употреба	мобилних	телефона	возача	према	категорији	возила	у	полицијској	

управи	Ниш	

Коришћење сигурносног појаса на предњем седишту у путничким аутомобилима у 
полицијској управи Ниш највеће је на ауто-путу, док се у насељу и ван насеља не 
разликује значајно. На ауто-путу 94,7% возача путничких аутомобила и 88,6% 
сувозача у путничким аутомобилима користе сигурносни појас. На саобраћајницама 
у насељу и ван насеља око 77% возача возача користи сигурносни појас. Незнатно 
већа употреба појаса од стране сувозача евидентирана је на саобраћајницама у 
насељу 78%, у односу на саобраћајница ван насеља (73,1%), Дијаграм бр. 1.2. 
 
Вредност индикатора употребе сигурносног појаса на задњем седишту у путничким 
аутомобилима у Нишу просечно износи 3,5% и не разликује се значајно (Дијаграм 
бр. 1.2.). 
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Дијаграм	бр.	1.2.	Употреба	појаса	у	путничким	аутомобилима	и	доставним	возилима	до	3,5t	у	

полицијској	управи	Ниш	

 
Дијаграм	бр.	1.3.	Употреба	појаса	у	возилима	преко	3,5t	у	полицијској	управи	Ниш	

 
Дијаграм	бр.	1.4.	Употреба	сигурносног	појаса	у	аутобусима	у	полицијској	управи	Ниш	
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Током истраживања у Нишу, највећа вредности индикатора коришћења појаса 
возача теретних возила евидентирана је на ауто-путу (42%); затим следе 
саобраћајнице ван насеља (30%), док је у насељу најмање возача користило 
сигурносни појас (22%). Вредности индикатора употребе појаса од стране сувозача у 
теретним возилима су мање од возача, и износе: на ауто-путу 30%; ван насеља 
13,3%; а у насељу 10% (Дијаграм бр. 1.3). 
 
Вредности индикатора коришћења појаса у аутобусима у Нишу имају мале 
вредности на све категорије саобраћајница. Највећа вредност индикатора је на 
саобраћајницама ван насеља где је 10% возача аутобуса користило сигурносни 
појас, док у насељу и на ауто-путу вредност наведених индикатора износи 
респективно 4% и 6%. Коришћење појаса од стране сувозача у аутобусима 
евидентирано је само у насељу, где је 2% сувозача користило појас током 
истраживања, Дијаграм бр. 1.4. 
 

 
Дијаграм	бр.	1.5.	Употреба	заштитних	система	за	децу	у	полицијској	управи	Ниш	

Посматрано за децу до 3 године, анализа резултата употребе заштитних система у 
полицијској управи Ниш показује да се деца наведеног узраста чешће правилно 
превозе у односу на децу од 4 до 12 година. Вредност индикатора за децу до 3 
године највећа је на ауто-путу (91,7%), затим следе саобраћајница у насељу где се 
током истраживања 75% деце до 3 године правилно превозило. Током истраживања 
на саобраћајницама ван насеља 60% деце до 3 године се правилно превозило. 
Просечно за све три категорије саобраћајнице 48,2% деце од 4 до 12 година се 
правилно превози у  Нишу, од чега је највеће коришћење заштитних система 
евидентирано на ауто-путу, затим ван насеља, а најмање у насељу (Дијаграм бр. 
1.5.). 
 
Евидентирани возачи и путници на мотоциклима током истраживања на ауто-путу 
у Нишу су користили заштитну кацигу. Коришћење кацига мотоциклиста и путника 
на мотоциклима ван насеља износи 94,3% за возаче и 93,3% за путнике, док је у 
насељу евидентирана незнатно мања вредност индикатора, респективно 92,1% и 
83,3% (Дијаграм бр. 1.6.). 
 
Коришћење заштитних кацига на мопедима је мање у односу на мотоцикле, при 
чему нема значајних разлика између категорија саобраћајница. Просечно 88,1% 
возача мопеда и 83,3% путника на мопедима користи заштитну кацигу у Нишу 
(Дијаграм бр. 1.6.). 
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Дијаграм	бр.	1.6.	Употреба	заштитних	кацига	у	полицијској	управи	Ниш	

 
Дијаграм	бр.	1.7.	Понашање	пешака	у	полицијској	управи	Ниш	

Висок проценат непрописног понашања од стране пешака у Нишу евидентиран је 
приликом преласка коловоза ван пешачког прелаза (44,2%) и при преласку 
коловоза током укљученог црвеног светла (34,9%). Резултати истраживања 
показују и да висок проценат деце пешака прелази коловоз ван пешачког прелаза 
(22%). Од посматраних индикатора понашања пешака, најмању вредност има 
индикатор - % пешака који прелазе на пешачком прелазу уз коришћење 
телекомуникационих уређаја, а који износи 11,3%. 
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2. БРЗИНЕ 

Вредности индикатора који се односе на насеље и полицијску управу Ниш су 
приказане у Табели бр. 2.1. Просечна брзина, као индикатор безбедности саобраћаја, 
има веома нискe вредности за путничке аутомобиле (53,8 km/h) и мотоцикле (56,6 
km/h), а веома високе вредности за тешка теретна возила (48,4 km/h), аутобусе 
(47,7 km/h) и мопеде (41,7 km/h). 
 
Када је реч о 85-том перцентилу у насељу, овај индикатор има веома ниску вредност 
за све категорије возила, осим за мопеде, за које је забележена веома висока 
вредност, и износи 61,9 km/h за путничке аутомобиле, 57,0 km/h за тешка теретна 
возила, 56,9 km/h за аутобусе, 64,9 km/h за мотоцикле, а 49,0 km/h за мопеде. 
 
Стандардно одступање у насељу има високу вредност за све категорије возила. 
Вредност овог индикатора за путничке аутомобиле износи 9,0 km/h, за тешка 
теретна возила 8,6 km/h, за аутобусе 7,6 km/h, за мотоцикле 9,7 km/h и за мопеде 
7,1 km/h. 
 
Проценат прекорачења брзине за најмање 0 km/h у насељу има веома ниску 
вредност за све категорије возила, осим за мопеде, и износи 60,4% за путничке 
аутомобиле, 45,3% за тешка теретна возила, 32,3% за аутобусе и 75,0% за 
мотоцикле. Вредност овог индикатора код мопеда износи 10,0% и припада класи 
средњих вредности овог индикатора. 

Табела	бр.	2.1.Вредности	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	вези	брзине	у	полицијској	
управи	Ниш	(у	насељу)	

У	НАСЕЉУ	 ПА ТТВ БУС МОТ	 МОП
Просечна брзина 53,8 48,4 47,7 56,6 41,7
85-ти перцентил 61,9 57,0 56,9 64,9 49,0

Стандардно одступање 9,0 8,6 7,6 9,7 7,1
% прекорачења брзине за најмање 

0 km/h 60,4 45,3 32,3 75,0 10,0 

% прекорачења брзине за најмање 
10 km/h 17,1 3,7 4,3 26,7 0,0 

Просечна брзина возила која су 
прекорачила ограничење брзине 

58,8 55,4 56,5 60,1 53,3 
 

Индикатор који се односи на % прекорачења брзине за најмање 10 km/h у насељу 
има веома ниску вредност када је реч о путничким аутомобилима (17,1%) и 
мотоциклима (26,7%), а високу вредност када је реч о тешким теретним возилима 
(3,7%) и аутобусима (4,3%). Са друге стране, овај индикатор има веома високу 
вредност када је реч о мопедима и она износи 0,0%, што значи да ниједан мопед у 
насељу не прекорачује ограничење брзине за више од 10 km/h. 
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Просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине у насељу, као 
индикатор безбедности саобраћаја, има веома ниске вредности за све категорије 
возила. Вредност овог индикатора за путничке аутомобиле износи 58,8 km/h, за 
тешка теретна возила 55,4 km/h, за аутобусе 56,5 km/h, за мотоцикле 60,1 km/h и за 
мопеде 53,3 km/h. 
 
Вредности индикатора који се односе на ван насеља су приказане у Табели бр. 2.2. 
Просечна брзина возила, као индикатор безбедности саобраћаја, има веома високу 
вредност за путничке аутомобиле (68,0 km/h), тешка теретна возила (55,7 km/h), 
аутобусе (59,8 km/h) и мопеде (46,9 km/h), док је просечна брзина код мотоцикала 
82,9 km/h, што представља ниску вредност овог индикатора. 
 
Индикатор који се односи на 85-ти перцентил ван насеља има веома високе 
вредности за путничке аутомобиле, тешка теретна возила и аутобусе, и износи 80,0 
km/h, 68,0 km/h и 73,0 km/h. Када је реч о мотоциклима и мопедима, вредности овог 
индикатора су 103,6 km/h за мотоцикле и 60,3 km/h за мопеде, што у оба случаја 
представља веома ниску вредност. 
 
Стандардно одступање ван насеља има средње вредности за све категорије возила, 
осим за мотоцикле, и износи 12,3 km/h за путничке аутомобиле, 13,2 km/h за тешка 
теретна возила, 11,0 km/h за аутобусе и 11,6 km/h за мопеде, док је код мотоцикала 
забележена веома ниска вредност и она износи 24,7 km/h. 
 
Проценат прекорачења брзине за најмање 0 km/h ван насеља, као индикатор 
безбедности саобраћаја, има веома ниске вредности за мотоцикле (46,7%) и мопеде 
(35,0%), а веома високу вредност за аутобусе (3,7%). Када је реч о путничким 
аутомобилима и тешким теретним возилима, вредност овог индикатора износи 
14,8% за путничке аутомобиле, односно 12,0% за тешка теретна возила, и припада 
класи средње вредности индикатора. 
 
Када је реч о % прекорачења брзине за најмање 10 km/h ван насеља, овај индикатор 
има веома високу вредност за аутобусе и она износи 0,0%, што значи да ниједан 
аутобус није прекорачио ограничење брзине ван насеља за више од 10 km/h. 
Вредност овог индикатора за путничке аутомобиле (4,1%) припада класи високих 
вредности, а за тешка теретна возила (5,3%) класи средњих вредности. Веома ниска 
вредност је утврђена за мотоцикле (30,0%) и мопеде (15,0%). 

Табела	бр.	2.2.	Вредности	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	вези	брзине	у	полицијској	
управи	Ниш	(ван	насеља)	

ВАН	НАСЕЉА	 ПА ТТВ БУС МОТ	 МОП
Просечна брзина 68,0 55,7 59,8 82,9 46,9
85-ти перцентил 80,0 68,0 73,0 103,6 60,3

Стандардно одступање 12,3 13,2 11,0 24,7 11,6
% прекорачења брзине за најмање 

0 km/h 
14,8 12,0 3,7 46,7 35,0 

% прекорачења брзине за најмање 
10 km/h 

4,1 5,3 0,0 30,0 15,0 

Просечна брзина возила која су 
прекорачила ограничење брзине 89,1 79,8 82,1 103,5 59,6 
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Просечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине ван насеља има 
веома ниске вредности за све категорије возила, осим за аутобусе, и износи 89,1 
km/h за путничке аутомобиле, 79,8 km/h за тешка теретна возила, 103,5 km/h за 
мотоцикле и 59,6 km/h за мопеде. Када је реч о аутобусима, вредност овог 
индикатора износи 82,1 km/h и припада класи ниских вредности. 
 
Вредности индикатора који се односе на ауто-пут су приказане у Табели бр. 2.3. 
Индикатор просечне брзине на ауто-путу, има веома високе вредности за све 
категорије возила и износи 112,1 km/h за путничке аутомобиле, 81,8 km/h за тешка 
теретна возила, 88,1 km/h за аутобусе и 107,0 km/h за мотоцикле. 
 
Када је реч о 85-том перцентилу на ауто-путу, овај индикатор има веома ниску 
вредност за мотоцикле (136,7 km/h), а веома високе вредности за путничке 
аутомобиле, тешка теретна возила и аутобусе и она износи 126,0 km/h, 88,0 km/h, 
односно 97,0 km/h. 
 
Стандардно одступање брзина на ауто-путу има високу вредност када је реч о 
тешким теретним возилима (6,5 km/h) и аутобусима (7,4 km/h), а средњу вредност 
када је реч о путничким аутомобилима (12,9 km/h). Стандардно одступање брзина 
мотоцикала има вредност од 24,5 km/h и представља веома ниску вредност овог 
индикатора. 
 
Проценат прекорачења брзине за најмање 0 km/h на ауто-путу има веома ниску 
вредност за мотоцикле (23,3%), високе вредности за путничке аутомобиле (6,7%) и 
тешка теретна возила (5,3%), а веома високу вредност за аутобусе (3,7%). 
 
Индикатор који се односи на % прекорачења брзине за најмање 10 km/h на ауто-
путу има ниску вредност када је реч о мотоциклима и она износи 11,7%, затим 
високе вредности за путничке аутомобиле и тешка теретна возила чије су 
вредности 0,6%, односно 1,0%. Вредност овог индикатора за аутобусе износи 0,0%, 
што представља веома високу вредност и указује на то да се ниједан аутобус није 
кретао брзином која је за више од 10 km/h већа од дозвољене брзине на ауто-путу. 
 
Индикатор просечне брзине возила која су прекорачила ограничење брзине на ауто-
путу има веома ниске вредности за све категорије возила, осим за аутобусе за које је 
забележена ниска вредност овог индикатора. Утврђена вредности овог индикатора 
износе 135,7 km/h за путничке аутомобиле, 95,3 km/h за тешка теретна возила, 
143,0 km/h за мотоцикле, а 102,0 km/h за аутобусе. 

Табела	бр.	2.3.	Вредности	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	вези	брзине	у	полицијској	
управи	Ниш	(ауто‐пут)	

АУТО‐ПУТ	 ПА ТТВ БУС	 МОТ
Просечна брзина 112,1 81,8 88,1 107,0
85-ти перцентил 126,0 88,0 97,0 136,7

Стандардно одступање 12,9 6,5 7,4 24,5
% прекорачења брзине за најмање 0 

km/h 6,7 5,3 3,7 23,3 

% прекорачења брзине за најмање 10 
km/h 0,6 1,0 0,0 11,7 

Просечна брзина возила која су 
прекорачила ограничење брзине 135,7 95,3 102,0 143,0 
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Брзине путничких аутомобила у насељу се крећу у распону од 31-35 km/h до 106-
110 km/h у дневним условима, и у распону од 26-30 km/h до 96-100 km/h у ноћним 
условима. Највећи број путничких аутомобила се дању креће брзинама из класе 46-
50 km/h (24,5%), као и ноћу (28,7%). 
	

 
Дијаграм	бр.	2.1.	Расподела	брзине	путничких	аутомобила	у	полицијској	управи	Ниш	(у	

насељу)	

Најмања дневна брзина тешких теретних возила припада класи 31-35 km/h, док 
највећа забележена брзина припада опсегу 66-70 km/h. Када је реч о ноћним 
условима, најмања измерена брзина припада класи 16-20 km/h, а највећа такође 
класи 66-70 km/h. Највећи број тешких теретних возила се креће брзинама из класе 
41-45 km/h дању (32,7%), односно брзинама из класе 51-55 km/h ноћу (28,7%). 
 

 
Дијаграм	бр.	2.2.	Расподела	брзине	тешких	теретних	возила	у	полицијској	управи	Ниш	(у	

насељу)	

Најмање измерене брзине припадају класи брзина 26-30 km/h, када је реч о дневним 
условима, односно класи 31-35 km/h, када је реч о ноћним условима. Највећа 
измерена дневна брзина припада класи 61-65 km/h, а ноћна класи 71-75 km/h. 
Највећи број аутобуса се, и у дневним и у ноћним условима (28,7%; 26,7%), креће 
брзинама из опсега 46-50 km/h. 
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Дијаграм	бр.	2.3.	Расподела	брзине	аутобуса	у	полицијској	управи	Ниш	(у	насељу)	

Дневне брзине мотоцикала се крећу у распону од 41-45 km/h до 81-85 km/h, а ноћне 
у распону од 36-40 km/h до 76-80 km/h. Највећи број мотоцикала се дању креће 
брзинама из класе 51-55 km/h (30,0%), док се у ноћним условима највећи број њих 
такође креће брзинама из класе 56-60 km/h (26,7%). 
 

 
Дијаграм	бр.	2.4.	Расподела	брзине	мотоцикала	у	полицијској	управи	Ниш	(у	насељу)	

Најмања измерена брзина мопеда у насељу припада класи 26-30 km/h, када је реч и 
о дневним и о ноћним условима. Када је реч о највећој измереној брзини, за дневне 
услове она припада класи 56-60 km/h, а за ноћне класи 51-55 km/h. Највећи број 
мопеда се креће брзинама из опсега 41-45 km/h, како дању (30,0%) тако и ноћу 
(30,0%). 
 
Дневне брзине путничких аутомобила ван насеља се крећу у опсегу од 41-45 km/h 
до 126-130 km/h. Најмања измерена ноћна брзина припада класи 41-45 km/h, а 
највећа забележена класи 116-120 km/h. Највећи број путничких аутомобила се у 
дневним условима креће брзинама 66-70 km/h (16,7%), а у ноћним брзинама 61-65 
km/h (23,3%). 
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Дијаграм	бр.	2.5.	Расподела	брзине	мопеда	у	полицијској	управи	Ниш	(у	насељу)	

 
Дијаграм	бр.	2.6.	Расподела	брзине	путничких	аутомобила	у	полицијској	управи	Ниш	(ван	

насеља)	

Када је реч о тешким теретним возилима ван насеља, највећи број њих се и дању и 
ноћу креће брзинама из класе 51-55 km/h (20,0%; 18,0%). Најмања измерена брзина 
ове категорије возила ван насеља припада опсегу брзина 26-30 km/h, у дневним 
условима, и опсегу 31-35 km/h, у ноћним условима. Када је реч о највећој 
забележеној брзини, за дневне услове она припада класи 86-90 km/h, а за ноћне 
класи 96-100 km/h. 
 
Најмања забележена брзина аутобуса ван насеља у дневним и у ноћним условима 
припада класи 36-40 km/h. Када је реч о највећим измереним брзинама, у дневним 
условима она припада класи 81-85 km/h, а у ноћним класи 86-90 km/h. Највећи удео 
аутобуса се креће брзинама из класа 46-50 km/h и 51-55 km/h (по 18,7%), када је реч 
о дневним условима, а када је реч о ноћним условима, брзинама из класе 56-60 km/h 
(16,0%). 
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Дијаграм	бр.	2.7.	Расподела	брзине	тешких	теретних	возила	у	полицијској	управи	Ниш	(ван	

насеља)	

 
Дијаграм	бр.	2.8.	Расподела	брзине	аутобуса	у	полицијској	управи	Ниш	(ван	насеља)	

Дисперзија брзина мотоцикала је знатно већа у ноћним него у дневним условима. 
Највећи број мотоцикала ван насеља се креће брзинама из класе 51-55 km/h, када је 
реч о дневним условима (16,7%), и брзинама из класе 76-80 km/h (20,0%), када је 
реч о ноћним условима. Дневне брзине се крећу у распону од 46-50 km/h од 101-105 
km/h. Када је реч о ноћним условима, најмања измерена брзина припада класи 56-60 
km/h, а највећа класи 146-150 km/h, при чему се ниједан мотоцикл није кретао 
брзинама из интервала 106-115 km/h, 121-125 km/h и 131-140 km/h. 
 
Када је реч о мопедима, дисперзија брзина је већа у дневним условима. Најмања 
измерена брзина мопеда ван насеља у дневним условима припада класи 31-35 km/h, 
а у ноћним условима класи 26-30 km/h, док највећа измерена дневна брзина 
припада класи 76-80 km/h, а ноћна класи 51-55 km/h. Највећи број мопеда се у 
дневним условима креће брзинама из класе 51-55 km/h (23,3%), а у ноћним 
условима брзинама из класе 36-40 km/h (26,7%). 
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Дијаграм	бр.	2.9.	Расподела	брзине	мотоцикала	у	полицијској	управи	Ниш	(ван	насеља)	

 
Дијаграм	бр.	2.10.	Расподела	брзине	мопеда	у	полицијској	управи	Ниш	(ван	насеља)	

Када је реч о брзинама путничких аутомобила на ауто-путу, брзине измерене у 
дневним условима се крећу у распону од 81-85 km/h до 146-150 km/h, док се брзине 
измерене у ноћним условима крећу у опсегу од 76-80 km/h до 156-160 km/h. Највећи 
број путничких аутомобила се дању креће брзинама из класе 101-105 km/h (15,3%), 
а ноћу брзинама из класа 101-105 km/h и 126-130 km/h (по 12,0%). 
 
Тешка теретна возила се на ауто-путу у највећој мери крећу брзинама из класе 81-85 
km/h, и у дневним (32,0%) и у ноћним условима (29,3%). За дневне услове, најмања 
измерена брзина тешких теретних возила на ауто-путу припада класи 66-70 km/h, 
као и за ноћне услове. Максимална измерена дневна брзина припада класи 106-110 
km/h, а ноћна класи 96-100 km/h. 
 
На основу расподеле брзина аутобуса на ауто-путу се може закључити да се највећи 
број њих дању креће брзинама 96-100 km/h (22,0%), а ноћу брзинама 81-85 km/h 
(28,0%). Највећа забележена брзина, и у дневним и у ноћним условима, припада 
класи 101-105 km/h, а најмања класи 71-75 km/h. 
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Дијаграм	бр.	2.11.	Расподела	брзине	путничких	аутомобила	у	полицијској	управи	Ниш	(ауто‐

пут)	

 
Дијаграм	бр.	2.12.	Расподела	брзине	тешких	теретних	возила	у	полицијској	управи	Ниш	(ауто‐

пут)	

 
Дијаграм	бр.	2.13.	Расподела	брзине	аутобуса	у	полицијској	управи	Ниш	(ауто‐пут)	
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Дисперзија, као и вредности, брзина мотоцикала на ауто-путу су знатно већи у 
дневним него у ноћним условима. Мотоцикли се на ауто-путу у највећој мери крећу 
брзинама 121-125 km/h и 131-135 km/h, када је реч о дневним условима (по 16,7%), 
и брзинама 91-95 km/h када је реч о ноћним условима (26,7%). Најмања забележена 
брзина мотоцикала на ауто-путу у дневним условима припада опсегу 76-80 km/h, 
док када је реч о највећој измереној брзини за дневне услове, ова брзина припада 
класи 161-165 km/h. Када је реч о ноћним условима, брзине мотоцикала се крећу од 
71-75 km/h до 106-110 km/h. 
 

 
Дијаграм	бр.	2.14.	Расподела	брзине	мотоцикала	у	полицијској	управи	Ниш	(ауто‐пут)	
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3. ЗДРАВСТВЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 

Вредност индикатора који се односи на број хитних медицинских служби на 10.000 
становника за ПУ Ниш износи 0,19, при чему ова вредност индикатора припада 
класи ниских вредности. Уколико се посматра индикатор који се односи на број 
хитних медицинских служби на 100 km путева, овај индикатор износи 0,53 и 
припада класи веома високих вредности индикатора. 
 
Проценат болничких кревета који служе за збрињавање повређених у саобраћајним 
незгодама, од укупног броја болничких кревета износи 0,00% и реч је о класи веома 
ниских вредности, док вредност индикатора који се односи на број болничких 
кревета који служе за збрињавање повређених у саобраћајним незгодама на 10.000 
становника није позната. 
 
Веома висока вредност је забележена за индикатор који се односе на процентуално 
учешће лекара од укупног броја медицинског особља у хитним медицинским 
службама (45,13%) и индикатор који се односи на процентуално учешће 
медицинских сестара-техничара од укупног броја чланова медицинског особља у 
хитним медицинским службама (54,87%). За број медицинског особља у хитним 
медицинским службама на 10.000 становника је утврђена вредност од 5,35 и 
припада класи средњих вредности. 
 
Учешће медицинских возних јединица за напредно одржавање живота има вредност 
од 32,31% и представља веома високу вредност индикатора, док учешће 
медицинских возних јединица за основно одржавање живота има вредност од 
58,46% и припада класи веома ниских вредности индикатора. 
 
Број транспортних возила хитне медицинске службе на 10.000 становника (0,52) и 
број транспортних возила хитне медицинске службе на 100 km путева (1,44) 
припадају класи веома високих вредности индикатора. 
 
Проценат одзива хитне медицинске службе у оквиру којих су испуњени сви задаци у 
захтеваном времену износи 6,90% и припада класи веома ниских вредности, док 
просечно време одзива износи 12,53 минута и реч је такође о веома ниској 
вредности овог индикатора. 
 
Просечан број дана који повређени у саобраћајној незгоди проведе у болници има 
вредност 2,50 дана и реч је о веома високој вредности индикатора, док проценат 
успешно рехабилитованих лица повређених у саобраћајним незгодама није познат. 
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Табела	бр.	3.1.	Вредности	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	вези	здравственог	
збрињавања	у	полицијској	управи	Ниш	

Индикатори ПУ 

Број ХМС на 10.000 становника 0,19

Број ХМС на 100 km путева 0,53
% болничких кревета, у званичним клиничким центрима и одељењима болница, који служе 
за збрињавање повређених у саобраћају од укупног броја болничких кревета 

0,00

Број болничких кревета, који служе за збрињавање повређених у саобраћају на 10.000 
становника 

/

% лекара од укупног броја медицинског особља у хитним медицинским службама 45,13
% медицинских сестара-техничара од укупног броја медицинског особља у хитним 
медицинским службама 

54,87

Број медицинског особља у хитним медицинским службама на 10.000 становника 5,35
% медицинских возних јединица са једним доктором и једним болничарем, и са знањем, 
вештином и опремом намењеној за напредно одржавање живота, од укупног броја 
медицинских возних јединица 

32,31

% медицинских возних јединица са неопходним особљем и опремом намењеној за основно 
одржавање живота, медицинских возних јединица са једним доктором и једним 
болничарем, и са знањем, вештином и опремом намењеној за напредно одржавање живота 
и хеликоптера/авиона од укупног броја медицинских возних јединица 

58,46

Број транспортних возила хитне медицинске службе на 10.000 становника 0,52

Број транспортних возила хитне медицинске службе на 100 km путева 1,44

% одзива хитне медицинске службе који су испунили задатке у захтеваном времену одзива 6,90

Просечно време одзива хитне медицинске службе у минутима 12,53
Просечан број дана проведених у болницама као последица повреда у саобраћајним 
незгодама 

2,50

% рехабилитованих лица /
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4. ВОЗИЛА 

Просечна старост возног парка у Нишу износи 18,6 година, тако да је вредност 
индикатора ниска. Путнички аутомобили у Нишу просечно су стари 18,2 године, 
због чега вредност индикатора припада класи ниска вредност. 
 
Аутомобила млађих од 6 година у Нишу има 2,9%, што одговара класи веома ниска 
вредност индикатора, при чему је већина путничких аутомобила (90,1%) старија од 
10 година.  
 
Комерцијална возила у Нишу чине 7,3% возног парка, тако да је вредност 
индикатора средња. 2,5% регистрованих возила у Нишу, чине мотоцикли и мопеди, 
што одговара класи висока вредност индикатора. 
 
Већина возила у Нишу има безбедоносне карактеристике NACP скора ниже од 
меродавног возила (68,6%) 

Табела	бр.	4.1.	Вредности	индикатора	безбедности	саобраћаја	у	вези	возила	у	полицијској	
управи	Ниш	

Индикатори ПУ 

Просечна старост свих возила возног парка 18,6 

Просечна старост путничких аутомобила 18,2 

% путничких аутомобила млађих од 6 година 2,9 

% путничких аутомобила старијих од 10 година 90,1 

% комерцијалних возила у возном парку 7,3 

% мотоцикала и мопеда у возном парку 2,5 

Безбедоносне карактеристике возног парка 68,6 
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