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Иван Раткај1 
 
 

ПОЈАМ САОБРАЋАЈНЕ ДОСТУПНОСТИ У ГЕОГРАФИЈИ 
 

Значај проучавања саобраћајне доступности 
 

Појам саобраћајне доступности није нов у научној географској лите-
ратури. Он се већ дуже време употребљава, посебно у оквиру регионалног 
и урбаног планирања и саобраћајно-географских студија. Често је прису-
тан став да је доступност, а не кретање само по себи, главни циљ саобра-
ћаја, те се као кључни проблем који треба решавати, посебно у урбаним 
срединама са отежаним функционисањем система јавног превоза, нагла-
шава доступност, а не мобилност (тј. саобраћајна покретљивост) или закр-
чења саобраћајница у вршном часу. У том смислу се истиче да доступност 
треба посматрати као оцену "здравља града". За сваког појединца, већа ин-
дивидуална доступност (до одредишта на којима задовољава своје потре-
бе), подразумева виши квалитет живота, који се огледа у већој слободи 
при избору локација одређених активности, као и времена које за те актив-
ности може да утроши (Koenig J.G, 1980; Pirie G.H., 1979; Wachs M., Ku-
magai T.G., 1973).  

Саобраћајна доступност у великој мери утиче како на свакодневни 
живот појединаца, тако и на привреду уопште. Она одређује саобраћајне 
правце којима ће се људи и роба кретати, видове саобраћаја који ће се при 
томе користити, висину материјалних (и других облика) трошкова кретања 
и избор одредишта на којима ће се обављати одређене активности, одно-
сно задовољавати одређене потребе. Такође, саобраћајна доступност утиче 
на врсте и продуктивност делатности које су присутне у датом простору, 
на висину вредности земљишта, на локационе одлуке као што су избор но-
вог места становања, места рада, локација новог привредног објекта и сл.  

Појам доступности се често посматра у контексту планирања саобра-
ћаја, као важан инструмент при остваривању социо-економске једнакости 
и кохезије. У извештају Европске комисије (EC, 1995), на пример, помиње 
се да "...уколико Европа жели да постигне регионалну кохезију, онда 
сваком региону треба да буду доступна главна тржишта Европске Уније. 
То је посебно важно за мале и средње градове у развоју...". Међутим, док 
се са једне стране износе тежње за развојем саобраћајних система који би 
требало да обезбеде једнакост у погледу доступности, с друге стране по-
стоје снажни аргументи који указују на то да савремене тенденције развоја 
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саобраћајних система (развој мреже аутопутева, брзих пруга, авионског 
саобраћаја) само још више потенцирају постојећу неједнакост у погледу 
доступности, фаворизујући велике привредне центре, а заобилазећи цен-
тре мањег, локалног значаја.  

Генерално посматрано, утврђивање степена доступности има велики 
значај у: 
- проучавању конзистентности начина коришћења земљишта и саобра-
ћајне политике са функцијама, као што су рад, образовање, здравство, 
затим са регионалним развојем и сл, 

- проучавању утицаја промена у саобраћајним системима на доступност 
одредишта, као што су места рада, места образовања, објекти здравстве-
не заштите, рекреативни центри и сл, 

- утврђивању дистрибуције утицаја саобраћаја у географском простору, 
различитим социјалним групама и сл, 

- процени утицаја развоја и развојних пројеката на саобраћајне системе, 
- проучавању могућности за одвијање специфичних видова саобраћаја, 
као што је, на пример, немоторизовани саобраћај. 

 
 

Дефиниције саобраћајне доступности 
 

Појам саобраћајне доступности је стекао важно место у радовима ре-
гионално и саобраћајно-географског карактера током 1950-их година. Је-
дан од најранијих радова који се баве теоријом доступности, јесте рад 
Хенсена (Hansen W.G., 1959), у коме је доступност дефинисана као "потен-
цијал могућих одредишта за интеракцију". Теоријски оквир, као и кван-
титативни израз појма доступности, временом се мењао и развијао. 

Најчешће дефиниције доступности у себи укључују термине као што 
су "лакоћа" и "једноставност" или, пак, "проблеми" и "напори", са којима 
одређена одредишта могу бити досегнута (Giuliano G.,1986;Hall P.,1995; 
Bruinsma F.,Rietveld P., 1998). На пример, Национална управа путева у 
Шведској дефинише доступност као "лакоћу са којом се различите делат-
ности у друштву могу досегнути, укључујући ту потребе грађана, привред-
них и ванпривредних делатности" (National Road Administration, 1998). 
Термин "лакоћа", као и слични термини, могу се тумачити на различите 
начине у зависности од типа проблема, али се најчешће, у циљу касније 
квантитативне анализе, своде на неки од видова трошкова саобраћајних 
кретања до датих одредишта, односно на потребно време и цену кретања 
или на физичко растојање које треба прећи. 

Друга група дефиниција у себи садржи само постојање могућности 
за досезањем потенцијалних одредишта (Joly O., 1999). Оне не претпос-
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тављају различите нивое, већ искључиво постојање или одсуство досту-
пности дате локације. Заснивају се на претпоставци да је за задовољавање 
различитих потреба, појединац, или привредни субјект, спреман да подне-
се прецизно утврђене максималне трошкове кретања. Одредишта на који-
ма он може задовољити своје потребе се сматрају доступним искључиво 
уколико се налазе унутар тако дефинисаних граница.  

Посебну групу чине оне дефиниције, које одређују појам доступно-
сти помоћу привлачне снаге (атракције) дате локације, односно одре-
дишта (Bruinsma F., Rietveld P., 1998). Привлачна снага неког одредишта 
може бити утврђена на различите начине, а у зависности од истраживане 
проблематике. На пример, уколико се анализирају дневне миграције радне 
снаге, привлачна снага одредишта може бити број радних места, висина 
месечних примања и сл, док за кретање у циљу куповине, адекватна мера 
привлачне снаге неког одредишта могу бити висине цена производа. 

Појам доступности се понекад дефинише и као вероватноћа про-
сторних интеракција (Domanski R., 1979), чиме се он заправо приближа-
ва моделима дистрибуције саобраћаја. 

Последњу групу чине оне дефиниције које појам доступности сагле-
давају са аспекта понуде и потражње за саобраћајем, односно, које до-
ступност дефинишу као "степен у коме је потражња за учествовањем у 
саобраћају (у циљу задовољавања потреба становништва) у стварности 
реализована" (Tolley R., Turton B., 1995). Наведена дефиниција, иако недо-
вољно прецизна, указује на неопходност укључивања два комплементарна 
аспекта: са једне стране се налазе потенцијална одредишта чијим досеза-
њем појединац може задовољити одређене потребе, што у суштини пред-
ставља потражњу за саобраћајем, док са друге стране постоје трошкови 
које изискује досезање тих одредишта, што зависи од карактеристика сао-
браћајне мреже, располагања индивидуалним превозним средствима и по-
стојања услуга јавног превоза, односно - од саобраћајне понуде. Оба ова 
аспекта морају се посматрати у њиховом међуодносу, а тако и као инте-
грални елементи појма доступности. 
 

 

Типови саобраћајне доступности 
 

На основу једне од најстаријих типологија саобраћајне доступности, 
издвајају се (Ingram D.R., 1971): 

1. Релативна доступност и 
2. Интегрална доступност. 

Релативна доступност се дефинише као степен повезаности две 
локације. Интегрална доступност, са друге стране, представља степен 
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међуповезаности одређене референтне локације и скупа других локација 
унутар проучаваног простора. 

Саобраћајна доступност се, такође, може посматрати као одлика чво-
ришта унутар саобраћајне мреже и као одлика континуираног простора. 
На тај начин разликујемо (Rodrigue J-P., Internet Edition): 

1. Доступност чворишта и 
2. Континуирану доступност 
Доступност чворишта се односи на утврђивање доступности у си-

стему чворишта и веза, односно, у саобраћајној мрежи. Заснива се на прет-
поставци да је доступност одлика искључиво специфичних елемената уну-
тар саобраћајних система, као што су, на пример, станице аутобуског и же-
лезничког саобраћаја, аеродроми, луке и сл, док се међупростор не узима у 
разматрање, осим у контексту физичког растојања између чворишта. Кон-
тинуирана доступност подразумева утврђивање степена саобраћајне до-
ступности целокупног проучаваног простора. При оваквом приступу, сао-
браћајна доступност је одлика мерљива за сваку локацију унутар дате те-
риторије. На који начин ћемо проучавати доступност у великој мери зави-
си од типа проблема који желимо да решимо, али и од врсте саобраћаја ко-
ји је укључен у такву анализу. За аутомобилски саобраћај, доступност је 
практично континуираног карактера, односно, аутомобилом се може досе-
гнути готово свака тачка на датој територији, наравно, уз минимално уче-
шће пешачког саобраћаја. Насупрот томе, при анализи железничког сао-
браћаја, доступност је оправдано везивати само за железничке станице, с 
обзиром на њихову велику међусобну удаљеност. 

У научној литератури се, понекад, саобраћајна доступност третира и 
као комплексан појам сачињен из (Davidsson, 2001): 
1. Физичке доступности - физичке могућности доласка до одређене та-

чке у простору. 
2. Менталне доступности - разумевања простора и способности да се 

он, као и објекти који су у њему садржани, искористи. 
3. Социјалне доступности - могућности и потребе за одлажењем до ме-

ста рада или учествовањем у различитим друштвеним активностима. 
4. Организационе доступности - приступа различитим превозним сред-

ствима, информацијама и услугама које се тичу саобраћајних кретања. 
5. Финансијске доступности - финансијских основа за коришћење раз-

личитих видова саобраћаја. 
У вези са савременим начином живота, може се издвојити и: 

6. Виртуална доступност - приступ информацијама, људима и роби без 
кретања у простору, коришћењем електронских уређаја (Makri M.B., 
Internet Edition). 
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Ипак, у саобраћајно-географској литератури, као два основна типа 
доступности, најчешће се издвајају: 

1. Доступност места и 
2. Доступност појединца (индивидуална доступност) 
Доступност места представља одлику објекта (тј. тачке) или зоне 

(тј. површине) унутар дате територије. Израчунавање доступности места 
најчешће подразумева апстраховање индивидуалних разлика између учес-
ника у саобраћају (коришћењем групних - агрегатних података). Тај недо-
статак елиминише индивидуална доступност, као доступност коју ужива 
појединац, на основу својих релевантних карактеристика - потреба за уче-
ствовањем у саобраћају, саобраћајне покретљивости, дневног распореда 
активности, расположиве количине времена и новца и сл.  

 

 
 

Сл. 1. Просторно-временска призма (адаптирано: Miller H.J.,1991) 
 

Индивидуална доступност се најчешће утврђује просторно-времен-
ским индикаторима, заснованим на учењу Хагерстранда (Hägerstrand T., 
1970). У тродимензионалном приказу (сл. 1), простор доступан појединцу 
представљен је просторно-временском призмом. Пројекцијом призме на 
планарни географски простор приказују се границе доступности поједин-
ца, односно, простор потенцијалне путање његовог кретања - PPA (poten-
tial path area). У реалном окружењу PPA није правилан круг, већ је његов 
облик детерминисан постојећим саобраћајним системом. Такође, сва по-
тенцијална одредишта унутар датог PPA не стоје реално на располагању 
појединцу, будући да активности лоциране у тим одредиштима имају од-
ређене временске периоде у којима се могу обављати.  
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У научној пракси нешто већа пажња је посвећена проучавању досту-
пности места која, и поред својих недостатака, омогућава стварање јасније 
слике о саобраћајно-географским одликама дате територије, док је индиви-
дуалне просторно-временске показатеље тешко генералисати. 
 

 

Мерење саобраћајне доступности 
 

Проблем доступности је дуго био недовољно заступљен у пракси, 
односно, њен се значај најчешће разматрао само у теоријским оквирима, 
без даљег превођења у одређене функционалне облике. Један од начина да 
се тај јаз између теорије и праксе превазиђе јесте увођење индикатора дос-
тупности, као квантитативних показатеља. Индикатори доступности имају 
за циљ да објасне утицај који има просторни размештај активности (начин 
коришћења земљишта) унутар дате територије на друштвене и економске 
интеракције.  

Развитак индикатора доступности може се пратити још од "закона 
гравитације у малопродаји", који је поставио Рејли 1931. године (Reilly 
W.J., 1931), а према коме су удели у трговини које освајају конкурентски 
малопродајни објекти или градови директно пропорционални њиховим 
величинама, а обрнуто пропорционални квадрату растојања. Касније је 
Стјуарт (Stewart J.Q., 1941, 1942) објавио радове који су садржали сличне 
идеје о "утицају популације на растојање", што је водило развоју кон-
цепта потенцијала популације у датој тачки. То је допринело појави инди-
катора доступности који додељују одређени значај датој локацији с обзи-
ром на њену величину, као што је то случај у познатој Стјуарт-Варнцовој 
формули (Stewart J.Q., Warntz W., 1958): 

∑
=

−=
n

j
ijji dWA

1

β     (1) 

где је: iA - доступност у локацији i ; jW  - величина локације j ; ijd - ра-

стојање између локација i  и j ; β  - емпиријски утврђена константа. 
Према формули (1), доступност у локацији i  директно је пропорцио-

нална величинама осталих локација j  ( jW ), а обрнуто пропорционална 

међусобној удаљености локација i  и j  ( ijd ). Променљива jW , у зависно-
сти од типа проблема, може бити број становника, радних места, места за 
паркирање, износ малопродаје, површина намењена одређеној делатности 
и сл, док растојање ijd  може представљати дужинско растојање, време пу-
товања, цену путовања и сличне облике транспортних трошкова, који се 
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заједнички називају "отпори путовању" или "просторни отпори" (travel 
impendance, spatial impendance). 

Други тип индекса доступности, који се развијао паралелно са прет-
ходним, изоставља променљиве које се тичу величина локација, а у жижу 
интересовања ставља променљиве које се односе на просторну удаље-
ност. Ови индекси доступности су развијени у оквиру теорије графа, ко-
јом је саобраћајна мрежа апстрахована у скуп веза и чворишта. Први је 
Шимбел (Shimbel A., 1953) дефинисао доступност чворишта у графу као 
суму растојања до тог чворишта: 

∑
=

=
n

j
iji dA

1

                                                           (2) 

где је ijd  - најкраће растојање између чворишта i  и j .                                                        
Развој индикатора доступности, дакле, одвијао се у два основна пра-

вца, од којих један наглашава значај величине (или других одлика) лока-
ција (или на основу одређених критеријума утврђених зона) умањен фак-
тором растојања, док се други фокусира искључиво на тополошке одлике 
самих саобраћајних мрежа. Оба приступа су широко прихваћени како од 
стране географа, тако и од осталих стручњака који за предмет проучавања 
имају просторно функционисање саобраћаја. Ипак, у циљу потпунијег ра-
зумевања карактеристика доступности, примерено је комбиновање кванти-
тативних индикатора са квалитативном евалуацијом. То би, такође, треба-
ло да смањи јаз између резултата које показују индикатори доступности и 
доступности коју опажају, односно доживљавају, сами грађани. При ана-
лизи доступности је важно нагласити и то да различити индикатори обух-
ватају различите димензије доступности, те би требало да буду изабрани 
са опрезом и јасним претпоставкама на којима су засновани. 
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