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САДРЖАЈ РАДА 
 
 

 Увод 

 Материјал и методе 

 Резултати 

 Дискусија 

 Закључна разматрања 



MEТОДОЛОГИЈА 
 
 

 Предмет и циљ истраживања 

- Понашање пјешака на 
семафоризованом ОПП прије и након 

постављања бројачког дисплеја - Утицај БД на понашање пјешака 
приликом преласка коловоза 

 Вријеме и мјесто истраживања 

- Семафоризовани обиљежени 
пјешачки прелаз (4 саобраћајне 

траке) у улици  Краља Петра I 
Карађорђевића код робне куће 

„Боска“  

- Снимање - (17.7.2013) без 
бројачког дисплеја (од 9:00 до 10:00 

и од 16:00 до 17:00 часова) и 
(21.3.2014) са постављеним 

бројачким дисплејом за пјешаке 
(исти термини) 



MEТОДОЛОГИЈА 
 
 

 Метод истраживања 

- Посматрани узорак на прелазу прије постављања БД, 
(пристигли пјешаци на ОПП током црвеног свјетла за пјешаке) 

износио је 581, а након постављања БД 547. 

- снимање камером 
- пажљиво прегледање и скидање значајних обиљежја 

- статистичка анализа 



КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 

Преласци пјешака током жутог/црвеног у односу на укупан 
број пристиглих пјешака током жутог/црвеног свјетла 

Старосна структура прекршилаца (током жутог и црвеног свјетла) 



КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 

Расподјела прекршаја током жутог и црвеног свјетла 
за пјешаке 



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 

 Генерално БД имају позитиван ефекат на 
понашање пјешака приликом преласка коловоза, 
али и различит утицај на поједине старосне 
категорије пјешака. 

 

 Присуство БД нема позитиван утицај на пјешаке 
старости између 12 и 40 година. 



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 

 У почетном/крајњем интервалу жутог/црвеног 
свјетла БД повећава број прекршилаца. Насупрот 
томе у осталим интервалима који се „наслањају“ 
на почетни и крајњи, БД смањује број 
прекршилаца.  

Резултати рада представљају потврду одређених 
досадашњих свјетских искустава о утицају БД на 
понашање пјешака, али и дају допринос 
сагледавању ефеката БД у нашим условима. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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