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Методологија истраживања индикатора дефинисана је 2013. године 
када је реализован пројекат „Методе праћења индикатора безбедности 
саобраћаја у Србији и њихов значај за стратешко управљање безбедношћу 
саобраћаја“ којим је отпочето праћење индикатора безбедности саобраћаја. 
Истраживање индикатора реализовано је на подручју свих 27 полицијских 
управа у Републици Србији, на којима су утврђене вредности индикатора у 
вези са:
 1) употребом сигурносних појасева за возаче и путнике,
 2) употребом дечијих заштитних система,
 3) употребом заштитних кацига за возаче и путнике на мотоциклима 
и мопедима,
 4) употребом дневних светала од стране возача моторних возила,
 5) брзином и прекорачењем дозвољене брзине од стране возача,
 6) вожњом под утицајем алкохола.

Поред наведених индикатора, пројектом „Истраживање индикатора 
перформанси безбедности саобраћаја у Србији за 2014. годину“ дефинисана 
је методологија и извршено је мерење вредности новог индикатора, који се 
односи на:
 7) непрописну употребу мобилних телефона од стране возача. 

Агенција за безбедност саобраћаја се залаже за то да се сваке године у 
истраживања индикатора укључи најмање један нови индикатор  који до 
тада није истраживан.

У складу са дефинисаном методологијом, вредности наведених индикатора 
за сваку од територија 27 полицијских управа утврђене су:
	 •	у	насељу,
	 •	ван	насеља,	и
	 •	на	аутопуту	(у	оним	полицијским	управама	на	чијим	се	
територијама налази аутопут).

Реализован је пројекат „Истраживање индикатора перформанси 
безбедности саобраћаја у Србији за 2014. годину“ којим 
је настављено мерење, праћење и анализа индикатора 
перформанси безбедности саобраћаја. Наручилац пројекта била 
је Агенција за безбедност саобраћаја, а истраживање је спровео 
Саобраћајни факултет у Београду. 

На основу вредности истраживаних индикатора по полицијским управама 
утврђена је коначна вредност индикатора за територију Републике Србије 
за 2014. годину.

Утврђивање и праћење вредности индикатора важно је за праћење 
стања безбедности саобраћаја и препознавање одговорности и обавеза 
појединих институција и организација задужених за побољшање вредности 
посматраних индикатора, односно стања безбедности саобраћаја. 
Познавање вредности индикатора значајно је за усмеравање планираних 
акција, као и за праћење ефеката примењених мера у безбедности 
саобраћаја. Позитивне промене вредности индикатора безбедности 
саобраћаја допринеће смањењу броја и последица саобраћајних незгода.

Реализовани пројекат обухватио је два истраживања индикатора: пролећно 
и јесење. За сваки анализирани индикатор безбедности саобраћаја извршена 
су сабирања резултата мерења спроведених током пролећа и јесени 2014. 
године, тако да су утврђени индикатори безбедности саобраћаја за 2014. 
годину укупно.

Опсег вредности сваког од индикатора подељен је у пет класа, којима су 
придружене боје: зелена, жута, наранџаста, црвена и црна. Зелена боја код 
сваког индикатора означава најбољу класу, а црна боја означава најлошију 
класу вредности индикатора. На основу класа и придружених боја 
формиране су мапе на којима су територије полицијских управа обојене 
у зависности од тога којој класи посматрани индикатор на тој територији 
припада.

Индикатор који је у вези са вожњом под утицајем алкохола истражује се 
у сарадњи са саобраћајном полицијом и његово достављање није било 
обавезујући услов за извршиоца у односу на дефинисан рок за завршетак 
истраживања. Обавеза извршиоца је да након реализације истраживања 
индикатора у вези са вожњом под утицајем алкохола достави резултате 
утврђеног индикатора Агенцији за безбедност саобраћаја.
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Насеље Насеље ПРОМЕНА Ван 
насеља

Ван 
насеља ПРОМЕНА Аутопут Аутопут ПРОМЕНА Укупно Укупно ПРОМЕНА

2013 2014 2014-2013 2013 2014 2014-2013 2013 2014 2014-2013 2013 2014 2014-2013
ПА Дневна светла ПА / 95,8 Није истраживан / 95,4 Није истраживан / 97,2 Није истраживан / 95,8 Није истраживан
ПА Мобилни телефон ПА / 4,0 Није истраживан / 3,7 Није истраживан / 3,2 Није истраживан / 3,8 Није истраживан
ПА Појас возач ПА 64,7 66,2 1,5 71,9 73,4 1,5 80,6 83,8 3,2 69,9 71,6 1,7
ПА Појас сувозач ПА 61 60,6 -0,4 67,8 71,1 3,3 74,6 79,8 5,2 65,8 68,1 2,3
ПА Појас (напред - возач и сувозач) 63,1 64,3 1,2 70,1 72,6 2,5 77,9 82,2 4,3 68,1 70,3 2,2
ПА Појас на задњем ПА 2,2 2,8 0,6 2,0 3,1 1,1 7,7 8,3 0,6 3,1 4,0 0,9
ПА Дечији заштитни системи 0-3 31,2 34,1 2,9 28,8 33,5 4,7 45,9 47,1 1,2 32,0 35,9 3,9
ПА Дечији заштитни системи 4-12 7,2 8,4 1,2 4,9 7,6 2,7 13,6 16,9 3,3 7,0 9,2 2,2
ПА Дечији заштитни системи 0-12 УКУПНО 17,8 17,2 -0,6 15,6 16,1 0,5 28,4 28,2 -0,2 18,1 18,4 0,3
ТВ Дневна светла ТВ / 93,3 Није истраживан / 96,9 Није истраживан / 97,2 Није истраживан / 95,9 Није истраживан
ТВ Мобилни телефон ТВ / 3,1 Није истраживан / 4,9 Није истраживан / 4,5 Није истраживан / 4,3 Није истраживан
ТВ Појас возач ТВ 16,1 32,5 16,4 25,7 34,5 8,8 33,4 43,6 10,2 23,6 35,9 12,3
ТВ Појас сувозач ТВ 9,4 15,9 6,5 11,7 20,0 8,3 12,9 25,3 12,4 10,9 19,6 8,7
ТВ Појас УКУПНО (напред) ТВ 14,3 28,8 14,5 22,5 31,4 8,9 29,4 40,3 10,9 20,6 32,4 11,8

БУС Дневна светла БУС / 95,7 Није истраживан / 97,3 Није истраживан / 95,2 Није истраживан / 96,2 Није истраживан
БУС Мобилни телефон БУС / 4,0 Није истраживан / 3,5 Није истраживан / 4,1 Није истраживан / 3,8 Није истраживан
БУС Појас возач БУС / 4,2 Није истраживан / 6,7 Није истраживан / 11,5 Није истраживан / 6,1 Није истраживан
БУС Појас сувозач БУС / 6,2 Није истраживан / 5,4 Није истраживан / 3,7 Није истраживан / 5,2 Није истраживан
БУС Појас УКУПНО (напред) БУС / 4,4 Није истраживан / 6,5 Није истраживан / 9,5 Није истраживан / 5,9 Није истраживан

МОПЕД Дневна светла МОПЕД / 90,3 Није истраживан / 89,2 Није истраживан / / Није истраживан / 89,8 Није истраживан
МОПЕД Кацига возач МОПЕД 85 71,3 -13,7 83,3 74,8 -8,5 / / Није истраживан 84,2 72,4 -11,8
МОПЕД Кацига путник МОПЕД / 64,8 Није истраживан / 63,6 Није истраживан / / Није истраживан / 62,9 Није истраживан

МОТОЦИКЛ Дневна светла МОТОЦИКЛ / 95,8 Није истраживан / 98,6 Није истраживан / 98,8 Није истраживан / 97,2 Није истраживан
МОТОЦИКЛ Кацига возач МОТОЦИКЛ 91,7 87,8 -3,9 94,1 94,4 0,3 99,6 99,4 -0,2 93,7 91,5 -2,2
МОТОЦИКЛ Кацига путник МОТОЦИКЛ / 82,7 Није истраживан / 83,8 Није истраживан / 96,3 Није истраживан / 85,0 Није истраживан

МОТ. ДВОТОЧКАШИ Кацига возачи УКУПНО 88,1 77,4 -10,7 83,4 84,3 0,9 99,6 99,4 -0,2 87,2 80,7 -6,5
БИЦИКЛИСТИ Кацига возач БИЦИКЛ 0,6 / Није истраживан 1,7 / Није истраживан / / Није истраживан 1 / Није истраживан

Индикатор није истраживан

ЛЕГЕНДА:   Вредност индикатора је повећана у 2014. години
Вредност индикатора је смањена у 2014. години

Возило % УПОТРЕБЕ

Ознака "Није истраживан" означава да индикатор није истраживан претходне, 2013. године, или наредне, 2014. године, па није могуће извршити поређење вредности.
Како на аутопуту није дозвољено кретање бицикала и мопеда, за те категорије возила на аутопуту није вршено утврђивање вредности индикатора.

ВРЕДНОСТИ ИНДИКАТОРА У ВЕЗИ СА УПОТРЕБОМ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА,  МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ДНЕВНИХ СВЕТАЛА, И
 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИНДИКАТОРА У 2014. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА 2013. ГОДИНУ
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ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ

У погледу заштитних система утврђен је проценат употребе 
следећих заштитних система у Србији у 2014. години:
•	 УПОТРЕБА	СИГУРНОСНИХ	ПОЈАСЕВА,
•	 УПОТРЕБА	ДЕЧИЈИХ	ЗАШТИТНИХ	СИСТЕМА,
•	 УПОТРЕБА	ЗАШТИТНИХ	КАЦИГА.

У наредној табели је приказана подела опсега вредности индикатора 
заштитних система на класе. Вредност индикатора употребе заштитних 
система која је већа  или једнака од 95% сматра се врло високом вредношћу, 
и територије полицијских управа са таквом вредношћу индикатора на 
мапама су обојене зеленом бојом. У погледу индикатора заштитних система 
проценат употребе који је нижи од 70% сматра се веома ниском вредношћу. 
Територије полицијских управа на којима је вредност индикатора заштитних 
система веома ниска на мапама је обојена црном бојом.

 

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%  

 

УПОТРЕБА СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА 

У пројекту је утврђен проценат употребе сигурносних појасева за возаче, 
сувозаче и путнике на задњем седишту у путничким аутомобилима, тешким 
теретним возилима и аутобусима.  
У свим полицијским управама и на свим категоријама саобраћајница током 
2014. године, укупно је снимљено 73.843 возача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t. Од тог броја 52.861, односно 71,6%, возача путничких 
аутомобила и доставних возила до 3,5t су користили сигурносни појас.  
Индикатор употребе сигурносног појаса возача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t, за све категорије саобраћајница на територији 
Републике Србије, припада класи ниска вредност индикатора. Резултати 
истраживања показују да је највећа употреба појаса на аутопуту 83,8% (средња 
вредности индикатора), затим на саобраћајницама ван насеља 73,4% (ниска 
вредност индикатора), а најмања у насељу износи 66,2% и припада класи веома 
ниска вредност индикатора. 

Табела 1.  Дефинисање боје индикатора заштитних система

УПОТРЕБА СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА

У пројекту је утврђен проценат 
употребе сигурносних 
појасева за возаче, сувозаче 
и путнике на задњем 
седишту у путничким 
аутомобилима, тешким 
теретним возилима 
и аутобусима. У свим 
полицијским управама 
и на свим категоријама 
саобраћајница током 2014. године, 
укупно је снимљено 73.843 возача 
путничких аутомобила и доставних 
возила до 3,5t. Од тог броја 52.861, 
односно 71,6%, возача путничких 
аутомобила и доставних возила до 
3,5t су користили сигурносни појас. 
Индикатор употребе сигурносног 

појаса возача путничких 
аутомобила и доставних 

возила до 3,5t, за све 
категорије саобраћајница 
на територији Републике 

Србије, припада класи 
ниска вредност 
индикатора. Резултати 

истраживања показују 
да је највећа употреба 

појаса	 на	 аутопуту	 83,8%	 (средња	
вредности индикатора), затим на 
саобраћајницама ван насеља 73,4% 
(ниска	 вредност	 индикатора),	 а	
најмања у насељу износи 66,2% 
и припада класи веома ниска 
вредност индикатора.
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График 1.  Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима 
до 3,5t од стране возача, сувозача и путника на задњем седишту у Србији       

у2014. години

Резултати спроведеног истраживања током 2014. године, показују да је 
употреба појаса сувозача у путничким аутомобилима мања у односу на 
возаче на свим саобраћајницама. Највећи проценат употребе сигурносног 
појаса од стране сувозача је на аутопуту – 79,8%, затим на путевима ван 
насеља – 71,1%, док је најмањи проценат употребе у насељу и износи 60,6%.

График 2.  Употреба појаса сувозача путничких аутомобила 
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Просечна употреба појаса на предњем седишту у путничким аутомобилима 
у Србији, за све категорије саобраћајница, износи 70,3% и припада класи 
ниске вредности индикатора. Занимљиво је да се употреба појаса на 
предњем седишту у путничким аутомобилима у Србији на различитим 
категоријама саобраћајница разликује за класу вредности индикатора. 
Тако, у насељу вредност индикатора употребе појаса на предњем седишту 
припада класи веома ниске вредности индикатора, ван насеља класи ниске 
вредности индикатора, а на аутопуту припада класи средње вредности 
индикатора.

Индикатор употребе појаса путника на задњем седишту у путничким 
аутомобилима припада класи веома ниске вредности индикатора за 
све саобраћајнице. Незнатно већа употреба појаса на задњем седишту у 
путничким аутомобилима постоји на аутопуту 8,3%, док се у насељу и ван 
насеља не разликује значајно и износи око 3%.

График 3. Употреба појаса путника на задњем седишту у путничким 
аутомобилима 

Употреба појаса од стране возача тешких теретних возила је веома ниска. 
Наиме, у спроведеним истраживањима просечно 35,9% возача возила преко 
3,5t су користили заштитни појас, на свим саобраћајницама. Посматрано 
према категорији саобраћајнице, највећа вредност индикатора употребе 
појаса возача возила преко 3,5t је на аутопуту 43,6%, док је у насељу и ван 

насеља приближно сваки трећи возач тешких теретних возила користио 
појас. Сувозачи у теретним возилима у мањој мери користе сигурносни 
појас у односу на возаче теретних возила, па је тако тек сваки пети сувозач у 
истраживању користио сигурносни појас, односно 19,6% сувозача.
Резултати истраживања током 2014. године показују да је 11,5% возача 
аутобуса на аутопуту, 6,7% ван насеља и 4,2% у насељу користило појас током 
2014. године, што је у просеку 6,1% на свим саобраћајницама. Сувозачи у 
аутобусу су користили сигурносни појас у свега 5,2% случајева.

УПОТРЕБА ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА

Резултати истраживања 
употребе заштитних 
система за децу до 3 године, 
спроведених током 2014. 
године, показују веома ниску 
стопу коришћења заштитних 
система. Резултати истраживања 
из 2014. године, показују да се на 
аутопуту у Србији, приближно 

свако друго дете до три 
године старости превози 
правилно, док у насељу и 
ван насеља нема значајне 

разлике у коришћењу 
заштитних система, при чему 

се приближно свако треће дете до 3 
године превози правилно.

График 4. Употреба заштитних система деце до 3 године старости
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Анализа резултата истраживања употребе заштитних система за децу од 
4 до 12 година спроведених током 2014. године, показује да се у Србији, 
само 16,9% деце од 4 до 12 година на аутопуту превози на правилан начин. 
Проценат правилно превожене деце у насељу и ван насеља још је мањи у 
односу на аутопут, и износи респективно 8,4% и 7,6%.

График 5. Употреба заштитних система деце од 4 до 12 година 
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УПОТРЕБА ЗАШТИТНИХ КАЦИГА

Возачи мопеда чешће 
користе заштитну кацигу 
на путу ван насеља 
(74,8%)	 него	 на	 путу	 у	
насељу	 (71,3%).	 Са	 друге	
стране, истраживањем 
је утврђено да путници на 
мопедима чешће користе заштитну 
кацигу	 у	 насељу	 (64,8%),	 него	 ван	
насеља	(63,6%).		Возачи	мотоцикала	
у Србији најчешће користе заштитну 
кацигу на аутопуту – веома висока 
вредност	индикатора	(99,4%),	затим	
на саобраћајницама ван насеља 
– висока вредност индикатора 
(94,4%),	 а	 најмање	 у	 насељу	 –	

класа средње вредности   
и н д и к а т о р а ( 8 7 , 8 % ) .	

Посматрано за путнике 
на мотоциклима, 
употреба заштитних 
кацига у насељу и ван 

насеља у Србији припада класи 
средња вредност индикатора и не 
разликује	 се	 значајно	 (износи	 око	
83%). На аутопуту 96,3% путника 
на мотоциклу користи заштитну 
кацигу, што индикатор употребе 
заштитних кацига путника на 
мотоциклима на аутопуту сврстава 
у класу веома висока вредност 
индикатора.

Табела 1 Проценат употребе заштитне кациге возача и путника на мопеду и 
мотоциклу 

 МОПЕД МОТОЦИКЛ 
Категорија 

саобраћајнице Возач Путник на 
мопеду Возач Путник на 

мотоциклу 
Насеље 71,3% 64,8% 87,8% 82,7% 

Ван насеља 74,8% 63,6% 94,4% 83,8% 
Аутопут / / 99,4% 96,3% 
Укупно 72,4% 62,9% 91,5% 85,0% 

 

Посматрано обједињено, индикатор коришћења заштитних кацига возача 
мопеда и мотоцикала у Србији износи 80,7% и припада класи средње вредности 
индикатора. 
  

Табела 2. Проценат употребе заштитне кациге возача и путника на 
мопеду и мотоциклу

Посматрано обједињено, индикатор коришћења заштитних кацига возача 
мопеда и мотоцикала у Србији износи 80,7% и припада класи средње 
вредности индикатора.
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УПОТРЕБА	ДНЕВНИХ	СВЕТАЛА	НА	ВОЗИЛИМА

Вредност индикатора 
“Проценат употребе дневних 
светала возача путничких 
аутомобила и доставних возила 
до 3,5t” у Републици Србији у 2014. 
години	највећа	је	на	аутопуту	(97,2%),	

затим следе саобраћајнице 
у	 насељу	 (95,8%),	 док	 је	 ван	
насеља најмањи проценат 

возача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t који су 
користили	дневна	светла	(95,4%).
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График 6. Проценат употребе дневних светала возача путничких аутомобила 
и доставних возила до 3,5t у насељу, ван насеља, на аутопуту и укупно

Резултати спроведеног истраживања употребе дневних светала тешких 
теретних возила преко 3,5t показују да је највећа употреба дневних светала 
на аутопуту, затим на саобраћајницама ван насеља, а најмања у насељу.
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График 7. Употреба дневних светала возача тешких теретних возила преко 3,5t

Мапа 1. Проценат употребе дневних светала возача путничких аутомобила 
и доставних возила до 3,5t
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Резултати спроведених истраживања у 2014. години, показују да је највећа 
вредност употребе дневних светала од стране возача аутобуса ван насеља 
97,3%	(класа	средње	вредности	индикатора),	док	се	у	насељу	и	на	аутопуту	
не разликује значајније и износи око 95%.
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График 8. Употреба дневних светала возача аутобуса

УПОТРЕБА	МОБИЛНИХ	ТЕЛЕФОНА	У	ТОКУ	ВОЖЊЕ

Истраживањем је утврђено 
да је проценат употребе 
мобилних телефона возача 
путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t за 
целу територију Републике 
Србије	највећи	у	насељу	(4%),	
затим	ван	насеља	(3,7%),	а	најмањи	
на аутопуту 3,2%. Просечно, 
приближно сваки 25 возач 
тешких теретних возила преко 

3,5t у Србији током вожње 
користи мобилни телефон.  
Спроведена истраживања 
током 2014. године показују 
да је најмања употреба 
мобилних телефона возача 
тешких теретних возила 

преко	 3,5t	 у	 насељу	 (3,1%),	 док	 је	
на аутопуту и ван насеља употреба 
мобилних телефона у вожњи већа и 
износи респективно 4,5% и 4,9%.
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График 9. Употреба мобилних телефона у вожњи од стране возача путничких 
аутомобила и доставних возила до 3,5t 

Резултати спроведених истраживања током 2014. године, показују да је 
употреба мобилних телефона возача аутобуса у вожњи најмања ван насеља 
(3,5%)	и	припада	класи	ниска	вредност	индикатора,	док	у	насељу	(4,0%)	и	на	
аутопуту	(4,1%)	припада	класи	веома	ниске	вредности	индикатора.
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ИНДИКАТОРИ	У	ВЕЗИ	СА	БРЗИНОМ

У пројекту су утврђени индикатори који се односе на 
брзину кретања возила на путу у насељу, ван насеља и 
на аутопуту.

ИНДИКАТОРИ У ВЕЗИ СА БРЗИНОМ 

У пројекту су утврђени индикатори који се односе на брзину кретања возила 
на путу у насељу, ван насеља и на аутопуту. 

Табела 1 Дефинисање боје индикатора безбедности саобраћаја који се односи на 
средњу вредност брзине кретања 

Квалитативна величина 
вредности индикатора 
безбедности саобраћаја 

Квантитативна величина 
вредности индикатора 
безбедности саобраћаја 

БОЈА 

врло висока вредност индикатора 
безбедности саобраћаја ДО ОГРАНИЧЕНЕ БРЗИНЕ≤ИБС 

 

висока вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА<ИБС≤ 
ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +1 km/h 

 

средња вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +1 km/h 
<ИБС≤ ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА 

+2 km/h 

 

ниска вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА<ИБС≤ 
ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +3 km/h 

 

веома ниска вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +3 km/h 
< ИБС 

 

 

На путу у насељу највећу просечну брзину имају мотоцикли – 59,5 km/h, а 
најмању мопеди – 41,5 km/h. Просечна брзина путничких аутомобила у насељу 
је 53,1 km/h, а 56,3% возача путничких аутомобила вози изнад ограничења. 
Сваки пети возач путничког аутомобила брзину у насељу прекорачује за више 
од 10 km/h. 

Табела 2 Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у Србији 
2014. године -  НАСЕЉЕ 

У НАСЕЉУ ПА ТТВ БУС МОТ МОП 
Просечна брзина 53,1 47,7 48,9 59,5 41,5 
85-ти перцентил 64,0 57,0 58,0 75,0 52,0 

Стандардно одступање 11,2 9,2 9,1 16,5 11,1 
% прекорачења брзине 56,3 35,7 40,3 69,6 18,3 

% прекорачења брзине за најмање 10 
km/h 22,3 7,8 9,5 42,0 5,4 

Просечна брзина возила која су 
прекорачила ограничење брзине 60,5 57,1 57,3 66,9 58,0 

На путу ван насеља просечна брзина путничких аутомобила износи 78,3 km/h, 
a 15% путничких аутомобила у истраживању било је вожено брзином већом од 

Табела 3. Дефинисање боје индикатора безбедности саобраћаја који се односе 
на средњу вредност брзине кретања

ИНДИКАТОРИ У ВЕЗИ СА БРЗИНОМ 

У пројекту су утврђени индикатори који се односе на брзину кретања возила 
на путу у насељу, ван насеља и на аутопуту. 

Табела 1 Дефинисање боје индикатора безбедности саобраћаја који се односи на 
средњу вредност брзине кретања 

Квалитативна величина 
вредности индикатора 
безбедности саобраћаја 

Квантитативна величина 
вредности индикатора 
безбедности саобраћаја 

БОЈА 

врло висока вредност индикатора 
безбедности саобраћаја ДО ОГРАНИЧЕНЕ БРЗИНЕ≤ИБС 

 

висока вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА<ИБС≤ 
ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +1 km/h 

 

средња вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +1 km/h 
<ИБС≤ ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА 

+2 km/h 

 

ниска вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА<ИБС≤ 
ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +3 km/h 

 

веома ниска вредност индикатора 
безбедности саобраћаја 

ОГРАНИЧЕНА БРЗИНА +3 km/h 
< ИБС 

 

 

На путу у насељу највећу просечну брзину имају мотоцикли – 59,5 km/h, а 
најмању мопеди – 41,5 km/h. Просечна брзина путничких аутомобила у насељу 
је 53,1 km/h, а 56,3% возача путничких аутомобила вози изнад ограничења. 
Сваки пети возач путничког аутомобила брзину у насељу прекорачује за више 
од 10 km/h. 

Табела 2 Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у Србији 
2014. године -  НАСЕЉЕ 

У НАСЕЉУ ПА ТТВ БУС МОТ МОП 
Просечна брзина 53,1 47,7 48,9 59,5 41,5 
85-ти перцентил 64,0 57,0 58,0 75,0 52,0 

Стандардно одступање 11,2 9,2 9,1 16,5 11,1 
% прекорачења брзине 56,3 35,7 40,3 69,6 18,3 

% прекорачења брзине за најмање 10 
km/h 22,3 7,8 9,5 42,0 5,4 

Просечна брзина возила која су 
прекорачила ограничење брзине 60,5 57,1 57,3 66,9 58,0 

На путу ван насеља просечна брзина путничких аутомобила износи 78,3 km/h, 
a 15% путничких аутомобила у истраживању било је вожено брзином већом од Агенција за безбедност саобраћаја  |  21 

Табела 4. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у 
Србији 2014. године -  НАСЕЉЕ

На путу у насељу највећу просечну брзину имају мотоцикли – 59,5 km/h, 
а најмању мопеди – 41,5 km/h. Просечна брзина путничких аутомобила 
у насељу је 53,1 km/h, а 56,3% возача путничких аутомобила вози изнад 
ограничења. Сваки пети возач путничког аутомобила брзину у насељу 
прекорачује за више од 10 km/h.
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На путу ван насеља просечна брзина путничких аутомобила износи 
78,3 km/h, a 15% путничких аутомобила у истраживању било је вожено 
брзином већом од 92 km/h. Готово две петине свих путничких аутомобила у 
истраживању кретало се брзином која је већа од ограничења брзине.

 
Табела 1 Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у Србији 

2014. године - ВАН НАСЕЉА 

ВАН НАСЕЉА ПА ТТВ БУС МОТ МОП 
Просечна брзина 78,3 67,4 72,0 87,5 43,9 
85-ти перцентил 92,0 78,0 84,0 106,0 52,0 

Стандардно одступање 15,2 10,2 12,3 19,9 9,5 
% прекорачења брзине за најмање 0 

km/h 39,5 37,7 26,5 66,3 18,9 
% прекорачења брзине за најмање 10 

km/h 16,3 9,3 4,8 39,5 3,8 
Просечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине 92,3 77,4 86,4 97,6 56,6 

На аутопуту највећу просечну брзину имају путнички аутомобили – 119,1 
km/h, 15% путничких аутомобила на аутопуту се кретало брзином већом од 
137 km/h. Просечна брзина путничких аутомобила који су прекорачили 
ограничење брзине је 135,9 km/h. Просечна брзина теретних возила на 
аутопуту износи 83,7 km/h, аутобуса 96,1 km/h, а мотоцикала 114,1 km/h. 
Највеће стандардно одступање брзине утврђено је код мотоцикала, и износи 
21,9. 

Табела 2 Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у Србији 
2014. године - АУТОПУТ 

АУТОПУТ ПА ТТВ БУС МОТ 
Просечна брзина 119,1 83,7 96,1 114,1 
85-ти перцентил 137,0 90,0 104,0 135,0 

Стандардно одступање 19,4 8,8 8,6 21,9 
% прекорачења брзине за најмање 0 km/h 44,8 11,1 26,2 38,6 

% прекорачења брзине за најмање 10 km/h 26,2 3,5 3,2 20,3 
Просечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине 135,9 99,0 105,4 134,7 
 
  

Табела 5. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у 
Србији 2014. године - ВАН НАСЕЉА

На аутопуту највећу просечну брзину имају путнички аутомобили – 119,1 
km/h, 15% путничких аутомобила на аутопуту се кретало брзином већом 
од 137 km/h. Просечна брзина путничких аутомобила који су прекорачили 
ограничење брзине је 135,9 km/h. Просечна брзина теретних возила на 
аутопуту износи 83,7 km/h, аутобуса 96,1 km/h, а мотоцикала 114,1 km/h. 
Највеће стандардно одступање брзине утврђено је код мотоцикала, и 
износи 21,9.

 
Табела 1 Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у Србији 

2014. године - ВАН НАСЕЉА 

ВАН НАСЕЉА ПА ТТВ БУС МОТ МОП 
Просечна брзина 78,3 67,4 72,0 87,5 43,9 
85-ти перцентил 92,0 78,0 84,0 106,0 52,0 

Стандардно одступање 15,2 10,2 12,3 19,9 9,5 
% прекорачења брзине за најмање 0 

km/h 39,5 37,7 26,5 66,3 18,9 
% прекорачења брзине за најмање 10 

km/h 16,3 9,3 4,8 39,5 3,8 
Просечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине 92,3 77,4 86,4 97,6 56,6 

На аутопуту највећу просечну брзину имају путнички аутомобили – 119,1 
km/h, 15% путничких аутомобила на аутопуту се кретало брзином већом од 
137 km/h. Просечна брзина путничких аутомобила који су прекорачили 
ограничење брзине је 135,9 km/h. Просечна брзина теретних возила на 
аутопуту износи 83,7 km/h, аутобуса 96,1 km/h, а мотоцикала 114,1 km/h. 
Највеће стандардно одступање брзине утврђено је код мотоцикала, и износи 
21,9. 

Табела 2 Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у Србији 
2014. године - АУТОПУТ 

АУТОПУТ ПА ТТВ БУС МОТ 
Просечна брзина 119,1 83,7 96,1 114,1 
85-ти перцентил 137,0 90,0 104,0 135,0 

Стандардно одступање 19,4 8,8 8,6 21,9 
% прекорачења брзине за најмање 0 km/h 44,8 11,1 26,2 38,6 

% прекорачења брзине за најмање 10 km/h 26,2 3,5 3,2 20,3 
Просечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине 135,9 99,0 105,4 134,7 
 
  

Табела 6. Вредности индикатора безбедности саобраћаја у вези са брзином у 
Србији 2014. године - АУТОПУТ
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