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Основе економичне вожње и 
утицај саобраћаја на стање

животне средине и њено
угрожавање



Утицај саобраћаја на стање животне средине

загађивање углавном ваздуха;
бука;
простор који заузима саобраћајна инфраструктура;
одлагање расходованих саобраћајних средстава и друге опреме;
саобраћајне незгоде;
 превоз опасних материја (експлозивних, отровних, запаљивих); 
 загушења на појединим саобраћајницама;
изградњом саобраћајне инфраструктуре, нарушава се
пејзаж, угрожавај укултурни и историјски споменици и др.



ЗАБРАНА ОДЛАГАЊА И ИСПУШТАЊА МАТЕРИЈА И 
ОТПАДА КОЈИМ СЕ УГРОЖАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

 Учесници у саобраћају не смеју да предузимају радње које могу 
изазвати или изазивају угрожавање животне средине.

 Возило у саобраћају не сме да проузрокује прекомерну буку.

 Возач моторног возила је дужан да искључи мотор:
1) на захтев полицајца или другог службеног лица;
2) када је то одређено саобраћајном сигнализацијом;
3) када је возило заустављено у тунелу дуже од једног минута;
4) када возило стоји дуже од три минута.



Учесници у саобраћају не смеју, на путу или поред њега, да испуштају, 
односно одлажу материје, отпад којим се угрожава живот и здравље људи, 
животиња, биљака или загађује животна средина.



 Процењује се да тренутни број моторних возила у свету износи преко 
седамсто милиона. Према прогнозама (Handbook of Automotive
Industry) тај број ће се 2020. увећати на милијарду и двеста милиона
возила, што у односу на садашње стање представља увећање за 70%.

Слика 1. Број моторних возила у свету
за период од 1950. до 2030. године



Нафта, угаљ и природни гас представљају три основна енер-
гента данашњице.

Слика 2. Прогнозе NEDO-а

Истраживања су показала да с порастом потрошње горива у току вожње у 
одређеном проценту, у знатно већем проценту расте и издувна емисија штетних
гасова, и то у различитим износима према већ наведеним врстама гасова



Фактори који утичу на потрошњу горива

 (1) фактори саобраћаја,(брзина кретања, број и фреквенција кочења и 
убрзања, проток на одређеним деоницама.)

Шест пута више горива троши се за покретање возила из стања мировања 
него за убрзавање при малој брзини кретања.

 (2) фактори пута, (квалитет и храпавост пута.)
Вожња по шљунковитом путу повећава потршњу горива за 35% у односу на 
вожњу по глатком путу, а 15% по закрпљеном асфалтном путу. 

 (3) фактори возила, (односе на рад возила и његово кретање.)
 (4) фактори возача. Важност елемената овог система може се сагледати 

кроз њихово процентуално учешће у узроцима саобраћајних незгода и 
несрећа: возач – 95%, возило – 30%, околина – 10%.



Неке генералне смернице за еко вожњу:

-увек пратити унапред ток саобраћаја,
-што мање убрзавања и кочења а што више уједначене вожње,
-избегавати нагла убрзања,
-пребацивати у виши степен преноса што пре,
-гасити мотор када возило мирује дужи период,
-проверавати притисак у гумама редовно и по потреби 
допумпавати,
-уклонити непотребан терет из возила,
-не загревати возило у месту (зими).


