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Резиме: Последњих неколико деценија, велики број западноевропских градова који имају организован 

систем јавног превоза претрпео је озбиљну реорганизацију. Нова тржишна оријентација резултирала је 

структурним формама које су раније биле неприхватљиве. Ове промене у градовима су усмерене ка 

циљу, да се кроз подизање квалитета услуге и снижавање трошкова, односно цене „придобију” нови 

корисници, као услов за ефикасније функционисање система јавног превоза и очување квалитета живота 

у градовима. Организационе форме, односно модели Система јавног превоза разликују се од града до 

града. Поред разлика, ови модели имају и заједничке карактеристике које се односе на координацију 

транспортне услуге на градском и приградском подручју, конкуренцију између превозника, стабилним 

изворима финансирања њиховог текућег пословања као и стабилним изворима финансирања развоја. 

Општи циљ овог рада је приказ методологије модела анализе квалитета услуга у јавног градском превозу 

са прегледом и анализом релевантне постојеће литературе које развијају узрочно-последичне везе између 

атрибута за процену услуге и стратегија побољшања, ради одлучивања о правим стратегијама побољшања 

за дати град. Конкретно, следећа два питања на које очекујемо одговоре модела су: (1)који су атрибути за 

процену услуга који могу утицати на квалитет Јавног превоз – (ЈП), и (2) које су одговарајуће стратегије 

побољшања које се могу бавити проблемима везаним за атрибуте за процену услуга? У таквим условима 

за било који дати град могу се прикупити подаци за идентификовање подскупова споразума о 

стабилизацији и придруживању који су релевантни за његове путнике и који су прикладни и на које се 

могу се применити стратегије побољшања. 
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MODEL OF ANALYSIS OF QUALITY FACTORS OF PUBLIC URBAN 

TRANSPORT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL 

PROTECTION 
 

Abstract: In the last few decades, a large number of Western European cities with an organized public transport 

system have undergone a major reorganization. The new market orientation has resulted in structural forms that 

were previously unacceptable. These changes in cities are aimed at the goal of „gaining” new users through 

raising the quality of service and lowering costs, ie prices, as a condition for more efficient functioning of the 

public transport system and preserving the quality of life in cities. Organizational forms, ie models of the Public 

Transport System differ from city to city. In addition to differences, these models have common characteristics 

related to the coordination of transport services in urban and suburban areas, competition between carriers, stable 

sources of financing their current operations and stable sources of development financing. The general goal of 

this paper is to present the methodology of the model of quality analysis of services in public urban transport 

with review and analysis of relevant existing literature that develops cause-and-effect relationships between 

service evaluation attributes and improvement strategies, to decide on the right improvement strategies for the 

city. In particular, the following two questions we expect the model to answer are: (1)what are the attributes for 

assessing services that may affect the quality of Public Transport - (JP), and (2) what are the appropriate 

improvement strategies that can address attribute issues for service evaluation? In such circumstances, data can 

be collected for any given city to identify subsets of Stabilization and Association Agreements that are relevant 

to its travelers and that are appropriate and to which improvement strategies can be applied. 
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1. УВОД 

Функција система јавног градског и приградског превоза путника (ЈГПП) као саобраћајне 

делатности је пружање услуга превоза на одређеном подручју, као и омогућавање великом 

броју становника реализацију једне од основних потреба, а то је потреба за кретањем [1]. За 

велики број становника, с обзиром на њихове финансијске могућности, као и одређене социјалне 

групе (студенти, ученици, пензионери, инвалиди, стара лица, незапослени и сл), ЈГПП 

представља често једину могућност за реализацију превозних потреба. 

С обзиром да је ЈГПП - а незамењива функција у животу свих грађана, активности у граду 

и привреде, може се рећи да се значај овог система огледа у следећем: 

• квалитет превозне услуге овог система утиче на ефективност и ефикасност свих 

производних, 

• пратећих процеса и других активности људи, 

• смањење загушења у саобраћају, 

• повећање мобилности становништва, 

• посредно утиче на рационално коришћење градских површина, брзине и капацитет, 

• повећање безбедности саобраћаја, 

• унапређење животне околине у укупном градском транспортном систему и др. 

Функција и циљеви ЈГПП – а разликују се од земље до земље, због различитих потреба 

укупног привредног и друштвеног живота, а значај који та делатност има у директној је 

зависности од нивоа развијености појединих земаља. Просторни развој је до сада како у 

Европи, тако и у Србији био заснован на принципу моноцентричног развоја, где се један град 

метропола или неколико таквих градова развијају као и њихова окружења (региони или регије), 

док се њихова залеђа (провинције) коју чине остали градови и руралне области занемарују и 

имају успорен развој или чак назадују. 

Према документу „Перспектива просторног развоја Европске уније“ [2], потребно је прећи 

на полицентричан развој појединих региона (регија) да би се унапредила просторна равнотежа. 

Ова полицентрична структура насеља треба да буде широм територије Европске Уније. 

Јачање уравнотежене структуре насеља захтева да се градови и регије допуњују и сарађују, 

а такође је потребна промоција комплементарности како би се смањила конкуренција у разли-

читим областима. Такође, градови морају бити у стању све веће функционалне међузависности 

са својим руралним окружењем, што захтева добровољну сарадњу локалних власти изван 

административних граница како би цела регија ојачала у погледу конкурентности. 

Бољи показатељи производне ефикасности постигнути су последњих година у огромном 

броју европских и светских градова кроз нове методе управљања као и нове методе органи-

зовања система јавног превоза са сталним притиском органа градских власти, да се финансијска 

подршка овим системима одвија у строго контролисаним условима. Последњих неколико 

деценија, велики број западноевропских градова који имају организован систем јавног превоза 

претрпео је озбиљну реорганизацију. Нова тржишна оријентација резултирала је структурним 

формама које су раније биле неприхватљиве. Ове промене у градовима су усмерене ка циљу, да 

се кроз подизање квалитета услуге и снижавање трошкова, односно цене „придобију“ нови 

корисници, као услов за ефикасније функционисање система јавног превоза и очување 

квалитета живота у градовима. 

До ових промена је у основи дошло због бројних критика упућених предузећима за јавни 

превоз у власништву града. Наиме, ова предузећа нису имала конкуренцију и често су због тога 

критикована јер су била недовољно ефикасна и недовољно делотворна. 

Организационе форме, односно модели Система јавног превоза разликују се од града до 

града. Поред разлика, ови модели имају и заједничке карактеристике које се односе на 

координацију транспортне услуге на градском и приградском подручју, конкуренцију између 

превозника, стабилним изворима финансирања њиховог текућег пословања као и стабилним 
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изворима финансирања развоја. Разне студије широм света откривају да смањење зависноси 

друштва од употребе приватних путничких аутомобила су неопходни за контролу саобраћаја 

због израженог еколошког проблема [1–10]. Као резултат тога, у многим градовима локалне 

власти покушавају да људе са путничких моторних возила-ПМВ пребаце у јавни превоз (ЈП). 

ЈП такође има додатне предности у односу на ПМВ: решава се стреса у вожњи, и отежава 

паркирање, пружа могућност читања новина и разговора са људима, смањује загађење [3], [11], 

[12] и више. Међутим, ЈП није у стању да се такмичи са аутомобилима јер ниво услуга које 

пружа ЈП често није у могућности да испуњава очекивања корисника [13-15]. 

ПМВ-и имају неке предности у односу на ЈП, као што су приватност, удобност, погодност, 

флексибилност и брже путовање на посао, али њихова употреба само по тренутној стопи раста 

није одржива. Потреба за побољшање удела ЈП режима не може се превише нагласити, с 

обзиром на њихове предности трошкова и одрживости. У светлости од свега наведеног, ЈП се 

сматра одрживом алтернативом [9], [14], [16], [17]. Даље, са порастом урбаних становништва 

широм света, укључујући и Србију, пораст у атрактивности ЈП је од суштинског значаја за 

постизање високе покретљивости потребе одрживости [14], [16], [18], [17]. 

У већини других градова, међутим, ЈП није могао испунити очекивања путника. Дакле, 

прикладно потребна су побољшања, тако да путници почињу да ЈП доживљавају као 

атрактивнији вид превоза. Даље, стратегије побољшања такође зависе од географских локација 

и профила становника [3], [29 - 35]. Дакле, тамо је потреба за идентификовањем могућих стратегија 

побољшања и затим одредите који су погодни за дати екосистем (град). 

Конкретно, следећа два питања на које очекујемо одговоре модела су: 

(1) који су атрибути за процену услуга који могу утицати на квалитет Јавног превоз – (ЈП), и 

(2) које су одговарајуће стратегије побољшања које се могу бавити проблемима везаним за 

атрибуте за процену услуга? 

У таквим условима за било који дати град могу се прикупити подаци за идентификовање 

подскупова споразума о стабилизацији и придруживању који су релевантни за његове путнике 

и који су прикладни и на које се могу се применити стратегије побољшања. 

 
2. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА-ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

Извођење научне и разумне процене садашње услуге преноса јавног саобраћаја је од велике 

важности за побољшање ефикасности и повећање употребе система. У овом раду се фокусира 

на искуству превоза путника и предлога модела за процену квалитета тренутне услуге јавног 

саобраћаја-ЈП. Фактори који утичу на задовољство путника током процеса превоза на основу 

перцепције путника, анализирају се погодношћу, удобношћу, сигурношћу, услугом и еконо-

мичношћу. Модел структурне једначине (СЕМ) развијен је као приступ евалуације за истражи-

вање повезаности услуге превоза, перципиране вредности путника и задовољства путника [30]. 

Анализа односа између проматраних варијабли и латентних варијабли у мерном моделу, 

утицаји егзогених варијабли на ендогене варијабле у структурном моделу и утицај социо-

економских атрибута путника на задовољство путника. Резултати анализе СЕМ -а показују да 

су економичност и погодност критични утицајни показатељи задовољства путника, међу којима 

су преференцијална политика превоза и удаљеност превоза као најзначајнији фактори [30]. 

Задовољство корисника, блиско повезано са уоченим квалитетом и вредношћу услуге [37-

39], широко се сматра главним покретачем потрошача, лојалност и понашање [40]. Бројне 

студије [31], [34], [41–44] наводе да квалитет услуге има директну и позитивну корелација са 

задовољством путника. Побољшање услуге квалитета би могао довести до већег задовољства 

путника, што може повећати број путника у јавном превозу. 

За мерење задовољства купаца, индекси АЦСИ-ја (Амерички индекс задовољства купаца) 

се анализирају, нпр као перципирана вредност, очекивања купаца, лојалност купаца, и жалбе 

купаца. Зху и Ванг [45] су анализирали како ови фактори утичу на задовољство аутобуским 
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превозом у Шангају- Кина. Де Она и др. [46] истраживали су директне и индиректне ефекте 

оцена путника о квалитету транзитних услуга лаким железницама и њихово задовољство на 

понашање путника као и намере да наставе да користе јавни превоз. 

Лиероп и Еи Генеиди [47] испитивали су односе квалитета услуге, задовољство корисника 

и лојалност у јавном превозу. У складу према постојећим студијама, из перспективе путника, 

удобност, садржаји, поузданост, време чекања, време путовања, погодност, путни трошкови, 

тачност и приступачност сматрали су се главним факторима који утичу на квалитет услуга [48-52]. 

Неки приступи изведени су из анкета о задовољству корисника ради мерења задовољства 

путника и утврђивања корелација између квалитета услуге и задовољства.Факторска анализа и 

регресиона анализа се широко користе [41], [50], [51]. 

Предлаже се и истраживање модела дискретног избора значајне променљиве које наруша-

вају квалитет услуге ПТ [52–55].Са већом тачношћчу, СЕМ комбинује фактор анализа и 

анализу пута до прецизније процене и потврђује узрочне моделе. Шта више, СЕМ дозвољава 

моделирање односа између посматраних променљивих и неопажених променљивих [56], чиме 

се отклања недостатак традиционалне мултиваријантне статистичке методе. 

Студије које су користиле СЕМ методу су углавном анализирале квалитет услуге и 

путника, и задовољство у аутобуском транзиту. Еболли и Маззулла [57] су истраживали утицај 

квалитета аутобуских услуга на глобално задовољство купаца. Она ЈД и др. [56] открили су 

факторе који описују главне карактеристике квалитета услуге аутобуског транзита и пронашли 

бољи одговарајући модел. Гитхуи ет ал. [48] је проценио како атрибути аутобуских услуга 

утичу су на укупно задовољство путника у земљама у развоју. 

 
3. МЕТОДОЛОГИЈА 

3.1. Теоријски модел 

Истраживања оцене јавног превоза у Београду, обављено је у више наврата методом 

Анкете од стране самих корисника.Упитник је моделиран углавном према следећим питањима. 
 

 

 

Слика 1 - Модел питања упитника 

 

Анкетирани корисници јавног превоза су имали могућност да оцене постојеће стање система 

јавног превоза. Од укупног броја анкетираних корисника, највећи број корисника 35,04% дало 

је оцену 3 (добар), 25,36% оцену 4 (врло добар) а 20,23% оцену 5 (одличан). Свега 2,85% 

анкетираних корисника дало је оцену 1 (не задовољава). 
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Табела 1 - Приказ одговора корисника о оцени јавног превоза 
 

Оцена јавног превоза Број Проценат 

Не задовољава 30 2,85 

Задовољава 174 16,52 

Добар 369 35,04 

Врло добар 267 25,36 

Одличан 213 10,23 

УКУПНО 1053 100 

 
На основу резултата оцене квалитета постојећег стања система јавног превоза, могуће је 

градити модел квалитета и за одрживо стање квалитета као и за повећање квалитета на које 

усмеравају резултати оцене. 

Предлог за добијање информација о реалној оцени стања превоза може се добити моделом 

Анкете који ће прикупити праве информације са свих линија превоза и исти ће се обрађивати 

појединачно.Овакав кумулативан податак потискује проблеме одређеним квалитетом превоза, 

не узимајући у обзир кориснике где су проблеми у већој мери изражени или обрнуто. Детаљ-

ном анализом које су то линије које представљају вршна оптерећења у јутарњим часовима, 

долазимо до следећих података приказаних на слици 2. 
 

 

Слика 2 - Најважнија кретања у јутарњем вршном часу 

 

Овде је евидентно да је су наглашени правци према општинама Земун, Палилула и Баново 

Брдо у смислу генерисања путовања ка главним центрима активности широм града. 

У циљу прикупљања података неопходно је спровести анкетно истраживање за прикуп-

љање емпиријских података за развој овог модела и истраживања. Неопходно је да анкета буде 

концептирана упитником који треба да опази појаве којима ће се обрадом података дефинисати 

атрибути квалитета. 
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Слика 3 – Теоријски модел истраживања квалитета услуге јавног превоза 

 
 

3.2. Хипотезе истраживања 

Прегледом релевантне литературе и анализом резултата досадашњих истраживања из ове 

области, дефинисан је предмет истраживања из кога су постављене полазне хипотезе: 

Х1 Опажена вредност и опажени квалитет имају позитивни корелацијски однос. 

Х2 Опажена вредност позитивно утиче на задовољство путовања. 

Х3 Опажени квалитет позитивно утиче на задовољство путовања. 

Према McFaddenovoj теорији максимизације корисности, верује се да људи доносе одлуке о 

понашању како би повец́али позитивне исходе. У овом процесу од људи се очекује да процене 

и когнитивну корисност, и процену опипљивих атрибута, и искусна корисност, осец́ања и 

емоције повезане са задовољством и благостањем. У овом смислу, концепт корисности је 

сличан ставовима које је дефинисао Ајзен (1991) као „степен до којег особа има повољну или 

неповољну оцену или процену дотичног понашања“. Стога ће и ставови вероватно бити под 

утицајем когнитивних и афективних аспеката везаних за њихов избор начина. 

Задовољство на путовању потиче из искусне корисности и на њега утиче когнитивна 

корисност, очекује се да ће утицати на друштвене норме, личне норме и перцепцију контроле 

понашања. Међутим, како су личне норме повезане са проеколошким понашањем, очекује се да 

ће на њих негативно утицати задовољство путовања у аутомобиле. 
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На основу предходних сазнања се развијају следеће хипотезе: 

Х4 Задовољство путовањем позитивно утиче на ставове. 

Х5 Задовољство путовањем позитивно утиче на друштвене норме. 

Х6 Задовољство путовањем позитивно утиче на перципирану контролу понашања. 

Х7а Задовољство путовањем негативно утиче на личне норме (узорак аутомобила). 

Х7б Задовољство путовањем позитивно утиче на личне норме (јавни превоз узорак). 

Претпоставља се да намере обухватају снажне мотивационе факторе показатеље будућег 

понашања. 

Према томе, следеће хипотезе се предлажу у моделу: 

Х8 Ставови позитивно утичу на намере понашања и лојалност корисника. 

Х9 Друштвене норме позитивно утичу на намере понашања и лојалност корисника. 

Х10 Опажена контрола понашања позитивно утиче на намере понашања и лојалност 

корисника. 

Х11а Личне норме негативно утичу на намере понашања и корисника лојалност (узорак 

аутомобила). 

Х11б Личне норме позитивно утичу на намере понашања и лојалност корисника (узорак 

јавног превоза) 

Стога, када је навика слаба, намера предвиђа понашање, али када је јака, намера има 

занемарљив утицај на то. Овај закључак поткрепљују и друге студије, као нпр. Верпланкен и 

сар. (1998), који су то показали, када су навике и тенденције намере различите, понашање ће се 

често ускладити са навиком, а не са намером. Сходно томе, изнете су следеће хипотезе за 

предложени модел: 

Х12 Намере понашања и лојалност корисника позитивна навика. 

Х13 Утицај намера понашања и лојалности корисника на навику ц́е се смањивати са 

повец́ањем снаге навике. 

Првих 12 хипотеза моделирано је као дијаграм путање за предлог решења датог модела 

квалитета услуга, како је приказано на слици 4. 
 

 

 

Слика 4 - Дијаграм путања постављених хипотеза 
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4. ЗАКЉУЧАК 

Поред многобројних метода истраживања у овом моделу је дат предлог примене СЕМ 

методе, ради дефинисања аспеката услуга које највише утичу на кориснике услуга.У предложе-

ном моделу погодност, удобност, безбедност, услуге и економија представљају варијабиле 

перципиране вредности и задовољства.Даљом разрадом у моделу одређене варијабиле се 

анализирају на основу корелационе матрице индикатора од интереса, где и процењујемо 

коефицијенте путања на основу варијанси и коваријанси индикатора. Предложене хипотетске 

везе између квалитета услуга, перципиране вредности и укупног задовољства, испитују се 

проценом максималне вредности процедуре. Перцепирана вредност има зачајан позитиван 

ефекат на задовољство. Неопходно је и одредити приоритете варијаблама перципиране 

вредности. Мерење квалитета јавног превоза је тренутно један од најважнијих аспеката како за 

компаније које пружају ове услуге тако и за надзорне друштвене органе које су задужене за ову 

област. Ниво услуге квалитета може у великој мери утицати на ефикасност и конкурентност 

приватном превозу. Основа еколошке заштите представља управљање саобраћајем и смањење 

приватног превоза у градским централним срединама. Резултати треба да пруже вредне 

информације за разумевање којих аспеката услуге највише утичу на путнике када користе јавни 

превоз. Ове информације треба да представљају основу менаџерима за припрему нове 

стратегије и инвестиционе планове, како би се стално побољшавао квалитет који путници 

перципирају. Закључак примене овог модела захтевају да уочен квалитет треба посебно 

анализирати. Погодности квалитета са аспекта одрживог стања и маљкавости са аспекта 

подизања нивоа квалитета. 
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