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УВОД
•• Саобраћај
Саобраћај је
је изузетно
изузетно важан
важан чинилац
чинилац свеукупног
свеукупног
привредног
привредног ии друштвеног
друштвеног развоја
развоја сваке
сваке земље.
земље.
•• Њиме
Њиме се
се повезују
повезују крајеви
крајеви земље
земље ии интегришу
интегришу се
се сви
сви
сектори
сектори производње.
производње.
•• Без
Без саобраћаја
саобраћаја нема
нема развоја
развоја привреде
привреде нити
нити
повезаности
повезаности са
са осталим
осталим делом
делом света.
света.
•• Добар,
Добар, ефикасан
ефикасан ии јефтин
јефтин саобраћај
саобраћај утиче
утиче ии на
на
смањење
смањење трошкова
трошкова производње
производње тако
тако да
да производи
производи
постају
постају конкурентнији
конкурентнији на
на светском
светском тржишту.
тржишту.
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ИНФОРМАЦИОНА ПИРАМИДА
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Индикатори – Превоз путника

•• Превоз
Превоз путника
путника се
се према
према методологији
методологији
Eurostat-a
Eurostat-a ии ЕЕА,
ЕЕА, анализира
анализира применом
применом два
два
индикатора:
индикатора:
•• Раздвајање
Раздвајање (decoupling)
(decoupling) показатеља
показатеља обима
обима
превоза
превоза путника
путника из
из бруто
бруто домаћег
домаћег производа,
производа,
•• Структура
Структура превоза
превоза путника.
путника.
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Индикатори – Превоз путника
Раздвајање
Раздвајање(decoupling)
(decoupling)показатеља
показатељаобима
обимапревоза
превоза
путника
путникаиз
избруто
брутодомаћег
домаћегпроизвода
производа
200
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Раздвајање (decoupling) показатеља обима путничког
саобраћаја из бруто домаћег производа
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Индикатори – Превоз путника
Структура
Структурапревоза
превозапутника
путника
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Индикатори – Превоз терета
Превоз
Превоз терета
терета се
се према
према методологији
методологији
Eurostat-a
Eurostat-a ии ЕЕА,
ЕЕА, анализира
анализира применом
применом два
два
индикатора:
индикатора:
Раздвајање
Раздвајање (decoupling)
(decoupling) показатеља
показатеља обима
обима
превоза
превоза терета
терета из
из бруто
бруто домаћег
домаћег
производа,
производа,
Структура
Структура превоза
превоза терета.
терета.
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Индикатори – Превоз терета
Раздвајање
Раздвајање(decoupling)
(decoupling)показатеља
показатељаобима
обимапревоза
превоза
терета
теретаиз
избруто
брутодомаћег
домаћегпроизвода
производа
300.0

Раздвајање (decoupling) показатеља обима теретног
транспорта из бруто домаћег производа
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Индикатори – Превоз терета

Структура
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Индикатори – Број укупно регистрованих
друмских моторних и прикључних возила
Врста моторног возила

2008

2009

2009/2008

Мотоцикли

31803

31794

100.0

Путнички аутомобили

1486609

1486174

100.0

Специјална путничка возила

13574

13573

100.0

Аутобуси

8557

8553

100.0

Теретна возила

139331

139243

99.9

Специјална теретна возила

24169

24166

100.0

Радна возила

1590

1587

99.8

Вучна возила

7387

7344

99.4

УКУПНО

1713020

1712434

100.0
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Закључак
Генерално
Генерално се
се може
може рећи
рећи да
да развој
развој саобраћаја
саобраћаја негативно
негативно утиче
утиче
на
на животну
животну средину
средину ии здравље
здравље људи,
људи, аа нарочито
нарочито уу
градским
градским подручјима.
подручјима.
УУ периоду
периоду од
од 2002.
2002. до
до 2009.
2009. године,
године, дошло
дошло јеје до
до повећања
повећања
обима
обима превоза
превоза уу свим
свим гранама
гранама саобраћаја,
саобраћаја, аа основни
основни
покретач
покретач јеје превоз
превоз терета.
терета.
УУ структури
структури превоза
превоза путника
путника доминира
доминира превоз
превоз путника
путника уу
друмском
друмском саобраћају,
саобраћају, док
док јеје уу структури
структури превоза
превоза терета
терета
највеће
највеће учешће
учешће превоза
превоза терета
терета уу железничком
железничком саобраћају.
саобраћају.
СС обзиром
обзиром на
на будући
будући неминован
неминован пораст
пораст броја
броја свих
свих врста
врста
возила
возила неопходно
неопходно јеје тражити
тражити решења
решења за
за усклађивање
усклађивање
њиховог
њиховог коришћења
коришћења са
са све
све строжијим
строжијим захтевима
захтевима за
за
очување
очување животне
животне средине.
средине.
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