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РАСПОРЕЂИВАЊЕ СМЕНА РАДА ПОСАДА СРЕДСТАВА 

ЈГПП 

 
Ангажовање посада на некој линији ЈГПП организује се радом по сменама 

при чему смене не морају истоветно трајати. Време трајања смене 

диктирано је временом ангажовања конкретног возила у току дана. То 

време се налази одузимањем термина искључивања возила са линије од 

термина укључивања возила на линију. Нека возила се ангажују током 

читавог дана а нека се укључују само у периодима вршног оптерећења, 

погл. 8. Пример ангажовања укупно Nmаx возила у току дана, на линији дат 

је сл. 9.1, [4]. При томе су: 

- ksm – укупан број смена посаде, 

- nt – број обрта возила за време од 24h , 

- Hr – укупно време ангажoвања возила током 24h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9.1.[12]  

Распоред смена рада посада - шема 

(u)- возило се укључује 

(i)- возило се исључује 

N – укупан број возила на линији 

 

Према сл. 9.1, возило 1 се ангажује током читавог дана, укључује се у 

t11=415 а искључује се у t1n=2245, када последња, n – та смена заврши рад на 

возилу: 1. Возило 3 саобраћа са прекидима: од 415 до 715, када га прва смена 

укључује: t31(u) и искључује: t31(i), и од 1300 до 2245, када га n - та смена 

искључује из саобраћаја: t3n(i).  Организација рада посада по сменама на 

линији, у зависности од периода рада, дата је сл. 9.2, [4]. Установљавамо, 

са слике, да је код возила: 1, у смени 1, било nt = 7 обрта возила, односно, 

турнуса, који су, укупно, трајали: Hr=6h и 58’, сл. 9.2,  док је код возила: 3 

било прекида, у смени: 1 три турнуса а у смени: 2 четири. Организовање 
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рада посада возила ЈГПП реализује се тако да се, након одређеног броја 

реализованих турнуса возила до искључења а који не покривају читаво 

радно време посаде, ова пребацује на друго возило које се у то време 

укључује у саобраћај. Најчешће се то пребацивање реализује на возило 

ангажовано на другој линији али која користи исти терминус. Ово се ради 

у циљу да се попуни читаво дневно радно време запослених у 

континуитету. Тако се добија потпуна покривеност радног дана за разлику 

од непотпуног искоришћења, неконтинуалне запослености, када запослени 

чекају поновно укључење истог возила. 

 

Број смена за посаде средстава ЈГПП налази се путем: 

0t

sp

sm

n T
n
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 , 

  при чему су: 

-   nt – број обрта – турнуса, 

-   Т0 – време обрта возила, 

-   Тsm – трајање једне смене, Тsm=7h  15’, сл. 9.2, 

- ti,ј – време укључивања i – тог возила у ј – тој смени. 

  
 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hr [h]– време ангажовања возила по реду, у смени, 

N – укупан број возила на линији 

 

Слика 9.2 

Распоред смена рада посада возила ЈГПП, [4], [12], [14]  
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ТРОШКОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ВОЗИЛА НА ЛИНИЈИ 

 
Трошкови експлоатације возила на линији директно утичу на смањење 

зараде умањујући добит радне организације која се бави ЈГПП. Приход се 

остварује на основу прихваћеног и утврђеног тарифног система, погл. 10, и 

реализује се од надокнаде за услугу превоза од стране корисника услуге – 

путника. Они ту надокнаду остварују куповином појединачне, групне или 

претплатне карте које важе за једну или више вожњи или за неограничено 

много вожњи током неког временског периода. Према томе, 

Zarada=Prihod - Ukupni troškovi. 

 

Трошкове експлоатације возила на линији, укупне трошкове: Тu, чине они: 

- који настају услед немогућности опслуживања путника од стране 

радне организације која се бави ЈГПП, односно, представљају 

губитак прихода; зависност висине трошкова од броја ангажованих 

возила на линији дата је кривом: Тp, сл. 11.1, [4], а исказују се у 

виду:   

Tpn.j./h=Pkč T0d/Nr,  

          при чему су: 

- P put./h– укупан број путника на линији на час, у оба смера,  

- kč < 0.5 – коефицијент чекања путника, 

- dn.ј./h  – трошкови губитака прихода због неопслуживања 

извесног броја путника услед њиховог одустајања од чекања 

или опредељивања за друге врсте превоза,  

 

- који су резултат улагања од стране радне организације која се бави 

ЈГПП да би линија могла да егзистира; линеарно су зависни од 

броја ангажованих возила на линији, крива: Те, сл. 11.1 а исказују 

се путем: 

Ten.j./h=e+gNr, 

     при чему су: 

- еn.ј./h - фиксни трошкови експлоатације на линији; 

подразумевају трошкове личних доходака, опреме, 

грађевинских објеката, доприноса и надокнада како би се 

пружање услуга превоза реализовало а све сведено, 

редуковано, на једну, конкретну, линију и то на један час, 

- gn.ј./h - трошкови експлоатације једног возила; односе се на 

гориво, амортизацију и сл, а променљиви су у зависности од 

типа возила које саобраћа, редукованог на ту линију и на један 

час. 

 

Укупни часовни трошкови, експлоатациони, налазе се као збир, према: 
   Tn.j./h 
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Tun.j./h=Tp+Te. 

Минимум ових трошкова одговара броју возила:  

Nr,Tu=Tu min. 

Ова вредност на апсциси одговара једној од координата минимума 

обвојнице ове кривих: Тp и Те, криве: Тu. Друга координата минимума 

обвојнице, тачке М, сл. 11.1, је: Тu мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 11.1.  

Трошкови експлоатације возила на линији: Тu, [4] 

 

 
Трамвај у Будимпешти, Мађарска, граду са најгушћом трамвајском 

мрежом у Европи 

             Tu          Tp 

             Tp 

             Te 

           n.j./h 

                               Tu 

 
 Te 

              M 

 

 

 

 
Толеранцијско поље 

броја возила на линији 

 

            Nr,Tu=Tu min Nr  voz. 

 

Tu min. 
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II СРЕДСТВА ЈГПП И ИНФРАСТРУКТУРА 
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1. КОНЦЕПЦИЈА ШИРЕЊА ГРАДА 

 
Зачетак градова лежи у првим стационираним насеобинама формираним 

ради заједничког, удруженог, прибављања средстава за живот. У почетку, 

те заједнице су омогућавале крајње неизвесно преживљавање што је често 

повлачило за собом сурове процедуре жртвовања, првенствено женске 

популације, што је имало, тада, повољан резултат у смислу смањења 

наталитета а, са друге стране, повећање броја ловаца, мушкараца који су 

прибављали храну за породицу. То осциловање наталитета временом је 

допринело повезивању насељених целина, стварању већих заједница и 

даљем осавремењивању начина и средстава за прибављање хране, и, 

касније, стварању пијаце где су се размењивали производи, вишкови хране 

па, потом, и средства за прибављање хране. Ово је, неспорно, узроковало 

раслојавање друштва и стварање савременијих формација, упоредо са 

усавршавањем средстава за привређивање. Резултат овог развоја је довео 

до настајања иницијалних, гушће настањених целина које је требало 

бранити и то су прве утврђене формације. Оне прерастају у насеобине са 

првим обележјима каснијих градова. Развој градова, урбаних 

англомерација, у даљем раду можемо поделити у три фазе: 

 

   I фаза – постепени развој градова и њихово настајање, период: XIII до 

XV века; Градско језгро је концентрисано унутар градских зидина, то су 

утврђења у оквиру којих је живео мали број становника, привилеговани 

сталеж. Око утврђења је настањено становништво, знатно већи број, који 

се баве пољопривредом. Из популације привилегованих настаје класа која 

се бави занатском производњом и трговином. Спољним путевима се 

одвијао саобраћај, 

 

   II фаза – убрзани развој градова, период од XV до XIX века; Развија се 

занатство, трговина, формирани су градски центри у оквиру којих се 

становништво, првенствено, бави занатском производњом која све више 

прераста у индустријску као и трговином. Средства саобраћаја и 

транспорта су већег капацитета. Формирају се нова насеља око пруга, 

путева и железничких станица, у XIX веку. Ова насеља гравитирају ужем 

градском језгру тежећи да прерасту у секундарне англомерације. Долази до 

ширења града, планског размештаја објеката као и миграције 

становништва у градове, 

 

   III фаза – динамични развој градова; XIX и почетак XX века; Појава 

погонског агрегата на течно гориво и електро погоњених омогућава 

масовније формирање мреже путева и ширење градских англомерација као 

и формирање путних коридора.  
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Данашњи већи европски градови потичу од тих првобитних утврђења која 

су развојем занатства и трговине од милитантне улоге прерасли у пословне 

центре код којих је концентрација пословних садржаја везана за уже 

градско језгро а концентрација становања за периферна насеља 

концентисана, гроздасто, око главних праваца од града према суседним 

већим градовима. 

 

Град се шири, увећава, континуално у виду формирања нових 

концентричног прстена око постојећег кружног, централног градског 

језгра, сл. 2.12. Ширење града подразумева продужавање коридора, 

зракова са исходиштем у ужем градском језгру око којих су концентрисана 

мања насеља. Ова насеља се увећавају и шире ка суседним коридорима 

повезују се међусобно формирајући тако нови концентрични прстен око 

ужег језгра града. Насеља на крају коридора и она неповезана са осталим 

називају се сателитска насеља. „сателитских“ приградских насеља. Оваква 

концепција ширења града је карактеристична за све веће европске центре и 

назива се прстенасто – зракаста концепција. 

 

У уској вези је ова концепција ширења града са концепцијом организације 

ЈГПП, првенствено, приградских линија. Коридорима саобраћа приградска 

железница, висококапацитивна, која је напајано средство приградског 

саобраћаја а напаја се нискокапацитивним средствима, аутобусима или 

тролејбусима, која саобраћају по периферним, секундарним, насељима 

повезујући их са железничким станицама на коридору. Та, напајајућа, 

средства напајају путницима висококапацитивна, напајана, средства. 

Оваквим начином превоза се смањује број долазака у град путничким 

аутомобилима, смањује оптерећење приступних саобраћајница, постиже 

поузданост и тачност долазака путника у ужи центар града с обзиром да је 

категорија привилегованости приградске железнице висока. Такође се 

предвиђа напајање приградске железнице и путничким аутомобилима у 

тачкама напајања, железничким станицама на коридору. Из тог разлога се 

у оквиру железничких станица предвиђа и park & ridе паркинг који је 

намењен за бесплатно паркирање возила док се запослени налазе у ужем 

центру града, односно, до повратка власника возила из ужег центра града 

приградском железницом. 
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2. САОБРАЋАЈНА ПОТРАЖЊА 

 
Саобраћајну потражњу се репрезентују временска концентрација 

саобраћајне потражње и просторна концентрација саобраћајне 

потражње. 

 

2.1. Временска концентрација саобраћајне потражње 

 

Временска концентрација саобраћајне потражње представља расподелу 

саобраћајног оптерећења по зонама вршног оптерећења у току разних 

временских периода.  

 

Да би се установила временска концентрација саобраћајне потражње 

морају се установити: 

- годишња и просечна дневна количина саобраћаја, 

- једновремена потреба за путовањима грађана, 

- промена обима саобраћаја током године, недеље и дана; у оквиру 

промене обима саобраћаја током неког периода установљава се и 

годишња, седмична и дневна концентрација саобраћаја по врстама и 

видовима превоза за теретни, аутобуски и путнички саобраћај, 

- средња вредност часовног саобраћајног оптерећења:  

Qhbr.vozila/h= 
k

Pu ,  

       при чему су: 

   Pu бр. возила током неког временског периода - укупно оптерећење 

током неког временског периода,  

          k h– број сати трајања временског периода, 

-    коефицијент временске неравномерности: 

n=
srQ

Qmax , 

  при чему је: 

        Qmax/srbr.vozila/h–проток возила у јединици времена –  

                                         максимални/средњи. 

 

Велика варијација потражње је карактеристична за сва градска подручја са 

моновалентном, значи, издиференцираном, јединственом, активности која 

има сезонски карактер (туристички центри, велики пословни центри) или 

дневни карактер (пословни центри). Та временска концентрација 

саобраћаја је карактеристична за организацију градског саобраћаја, 

паркирања и пропусне моћи саобраћајница у граду (алтернативне траке, 

забрана скретања, жуте траке и сл.), 
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2.2. Просторна концентрација саобраћајне потражње 

 

Просторна концентрација саобраћајне потражње представља 

расподелу саобраћајног оптерећења у оквиру зона неког градског или 

приградског подручја а зависи од: 

- урбанистичке структуре града, 

- степена атрактивности појединих градских зона, 

- разуђеност атрактивних садржаја по граду, што повлачи за собом 

одређену густину дневних долазака vozila/hektaru/dan; екстремне 

вредности се јављају за пословне, трговачке садржаје (висока) и 

неизграђене зоне (ниска). 

 

Параметри којима се дефинише просторна концентрација саобраћајне 

потражње су: 

- индекс изграђености: FSI; пропорционалан је величини атрактивности 

неке градске зоне и концентрације пословних (600 - 800 запослених / 

hektaru) или стамбених (50 – 400 становника / hektaru) садржаја, 

- релативна концентрација активности рада и становања у неком 

подручју у току дана. 

 

Последица просторне концентрације је и неравномерност оптерећења 

саобраћаја по смеровима у току 24 часа. Ово се исказује: коефицијентом 

неравнонерности потражње по смеровима: 

ks=
v

m

Q

Q
,  

ks= 0.8 (градски саобраћај)  0.2 (приградски саобраћај), 

при чему су: 

Qm br.vozila/h - број возила у мање оптерећеном смеру у јединици 

                               времена, 

Qv br.vozila/h - број возила у, већој мери, оптерећеном смеру, у јединици 

времена. 

 

 

 

 

 

 

Из музеја јавног градског 

превоза у Прагу, Чешка 

Република 

 

 

 


