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Резиме: Једносмерне улице представљају карактеристичне делове саобраћајне
инфраструктуре. Једносмерне улице имају велики значај за функционисање самих центара
великих градова. Систем једносмерних улица се најчешће користи на градској мрежи
ортогоналног типа. Предности једносмерних улица су повећан капацитет једносмерне улице,
мањи временски губици, веће брзине у саобраћајном току, односно мање време путовања и
најважнија предност смањен број конфликата и саобраћајних незгода у овим улицама.
Могући конфликти настају на уласку у једносмерну улицу услед непрописног левог
скретања, као и на изласку из једносмерне улице зато што се не користе све могуће траке које
су намењене за излазак из улице. Ово истраживање ће се такође бавити снимањем конфликата
и одређивањем нивоа опасности конфликата који настају приликом уласка у једносмерну
улицу. Циљ овог рада је упоређивање знања учесника у саобраћају о скретању у једносмерну
улицу, познавање територије града односно система једносмерних улица у граду, као и
могућностима за детекцију вертикалне саобраћајне сигнализације у тренутку када могу на
безбедан начин да изврше маневар престројавања и уласка у једносмерну улицу. Методе које
се примењују у раду јесу метод научног посматрања и анкета.
Кључне речи: једносмерна улица, конфликти, возачи, ставови, Пирот
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Abstract: One-way streets are specific parts of road infrastructure. They are very important for the
functioning of big cities’ very centres. One-way street system is most commonly used on orthogonal
urban network. The advantages of one-way streets are greater one-way street capacity, lower time
delays, greater traffic flow speeds, i.e. shorter travel time, but the most important advantage is a
smaller number of conflicts and traffic accidents on these streets. Potential conflicts arise at the
entrance into a one-way street due to the irregular left turn, as well as at the exit from an one-way
street because the drivers do not use all available lanes designed for exit from the street. This
research will also deal with conflict recording and determining the dangerousness level of conflicts
that arise when entering into a one-way street. This paper is aimed to compare the road users’
knowledge of turning into a one-way street, familiarity with the territory of the city, i.e. with oneway street system in the city, as well as the possibilities to detect road signs in the moment when it
is safe for them to undertake the manoeuvre of realignment and entering into a one-way street. The
methods applied in this paper were scientific observation and the survey.
Key words: one-way street, conflicts, drivers, attitudes, Pirot.

1.

УВОД

Улица је поплочан простор у неком насељу који служи за остваривање
саобраћајног тока моторизованог и немоторизованог саобраћаја. Постоје
једносмерне улице у којима је дозвољено кретање возила у једном смеру, двосмерне
у којима је дозвољено кретање возила у оба смера (Вукановић, 2011).
Систем једносмерних улица је неопходан да постоји у сваком развијеном граду
и најчешће се користи на градској мрежи ортогоналног типа. Посебан тип
једносмерних улица са променљивим усмерењем саобраћаја се користи код
радијалних мрежа, где су просторне неравномерности протока веће од 60% према
40% у одређеном смеру (Roess et al, 2004). Приликом увођења система једносмерних
саобраћајница неопходно је изналажења одговора на следећа питања: да ли ће
корисници прихватити овакав систем, да ли ће и на који начин овај систем утицати
на систем јавног градског превоза путника у граду, да ли ће бити потребно утицати
на паркирање у једносмерној улици и у њеној околини, које су промене потребне у
сигнализацији како би се сви учесници у саобраћају благовремено обавестили, да
ли ће утицати на снабдевање трговинских објеката, да ли су геометријски елементи
деоница и раскрсница такви да неће утицати на појаву загушења у саобраћају, да ли
ће долазити до одређених проблема приликом преласка са једног режима саобраћаја
на други (Вукановић, 2011). Када се добију одговори на сва ова питања врши се
коначна одлука да ли се уводи систем једносмерних улица или не. У случају
позитивног одговора приступа се фази пројектовања и импелентацији.
Многе су предности једносмерних улица које утичу на позитиван одговор. Неке
од предности једносмерних улица су: повећан капацитет једносмерне улице, мањи
временски губици, веће брзине у саобраћајном току, повећан број места за
паркирање, нису потребне саобраћајне траке намењене левим скретањима,
ефикаснији рад светлосних сигнала у координацији, смањен број потребних
саобраћајних знакова, односно мање време путовања и најважнија предност смањен
број конфликата и саобраћајних незгода у овим улицама. Поред предности, постоје
и недостаци једносмерних улица који утичу на смањење њихове примене у
градовима: повећана дужина путовања, загушење при преласку на двосмерни режим
саобраћаја због повећаног капацитета једносмерне улице, додатна путоказна
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сигнализација за кориснике који не познају локалне услове, отежано вођење возила
јавног градског превоза и отежано вођење пешака под левим скретањима возила
(Вукановић, 2011).

2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Истраживање ставова и понашања возача приликом уласка односно изласка у/из
једносмерне улице вршено је у периоду од два дана. Истраживање је вршено у среду
и четвртак од 4. до 5. јануара 2017. године. Спроведено је на територији града
Пирота. Истраживање понашања возача у поменутој ситуацији је вршено у
једносмерној улици Данила Киша. Места снимања понашања возача била су
раскрсница улице Српских Владара и улице Данила Киша за улазак у једносмерну
улицу и раскрсница улица Саве Ковачевића и Миливоја Манића и улице Данила
Киша за излазак из једносмерне улице. Период вршења истраживања на уласку и
изласку из улицу је био од 14:00 до 15:00 часова, због постојања вршног часа у том
периоду. Мерење је вршено тако што су у периоду истраживања истовремено на оба
краја једносмерне улице постављени бројачи, који су бележили податке о протоку
возила, као и податке о конфликтима који настају на раскрсницама и понашање
возача у складу са правилима уласка и изласка у/из једносмерне улице, у већ
припремљене бројачке обрасце.
Одабир једносмерне улице је извршен на тај начин да посматрана једносмерна
улица има довољну ширину на уласку и изласку, како би могло да се утврди да ли
возачи заузимају правилне положаје својим возилом приликом маневра уласка и
изласка у/из једносмерне улице. Улица се сатоји из једне саобраћајне траке
намењене кретању возила, односно нису хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом обележене посебне саобраћајне траке на уласку и изласку из
једносмерне улице. Ако је улица обележена на поменут начин деловало би се
психолошки на возаче да они изаберу правилну путању, односно саобраћајну траку
за кретање возила приликом уласка и изласка у/из једносмерне улице. Предметна
улица поред саобраћајне траке има и обележена места за паркирање са десне стране
у смеру кретања једносмерном улицом, као и обележену бициклистичку траку са
леве стране у смеру кретања улицом. Улица је значајна за растерећење главне
градске саобраћајнице и централне раскрснице у граду.
У периоду истраживања рађена је анкета возача који су паркирали возило у овој
улици и у непосредној близини ове улице, или су напуштали паркинг места. Анкета
која је вршена била је анонимна. Анкетари су били обучени за анкету и имали су
унапред припремљене анкетне обрасце, они су такође постављали питања и
уписивали одговоре анкетираних. На подручју истраживања у периодима
истраживања радило је три анкетара. Анкета је имала за циљ да утврди
самопријављено понашање испитаника, о начинима кретања у једносмерним
улицама.
Приликом бројања протока возила бројачи су уписивали и конфликте који су
настајали на предметним раскрсницама. Поред бележења начина настанка
конфликта, бележена је и јачина тих конфликта. Бележени су конфликти између
моторизованих ученика као и моторизованих учесника са пешацима. Метода
конфликтне технике омогућава да се бројањем конфликата на разматраној
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раскрсници или деоници пута вреднује ефикасност пре, за време и након примене
одговарајућих мера, као и утврђеног односа између броја конфликата и броја
незгода (Липовац, 2014). Под конфликтом се подразумева снимање и евидентирање
саобраћајних ситуација у којима је за избегавање судара бар један од учесника био
принуђен да реагује кочењем или скретањем. У раду је примењена субјективна
конфликтна техника где су бројачи бележили конфликте и тежину насталих
конфликата (Липовац, 2014).
Спроведено истраживање имало је за циљ да се испитају ставови возача о
правилима приликом уласка и изласка у/из једносмерне улице, такође и да се утврди
утицај пола и старости и добијених разлика између самопријављеног понашања
возача у анкети и стварног понашања возача приликом кретања на раскрсницама.
Такође код самопријављеног понашања потребно је утврдити став возача о уласку
и изласку у/из једносмерне улице и његово понашање при истим ситуацијама.
Потребно је споменути да је постојало ограничење у овом раду, у смислу
постојања укрштања на предметној улици, где су возачи имали могућност да
напусте саобраћајни ток једносмерне улице или да се на тим раскрсницама
прикључе саобраћајном току једносмерне улице. Ово ограничење доводи до тога да
се проток возила на уласку и изласку из ове једносмерне улице разликује. Још једно
ограничење приликом израде рада, јесте то да је постојала могућност одступања у
подацима из разлога не анкетирања свих возача који су снимљени на уласку и
изласку из једносмерне улице. Потребно је напоменути да је узорак анкетираних
мали и износи 19 анкетираних возача.
Број возила који је забележен на уласку у једносмерну улицу у периоду
истраживања износи 177 возила, од којих се 129 возила кретало правилно, а 48
неправилно. Број возила на изласку из једносмерне улице је 148, од којих се 84
возила кретало правилно, а 64 возила неправилно. Возило се правилно креће ако се
приликом уласка у једносмерну улицу маневром десног скретања креће уз десну
ивицу коловоза, а маневром левог скретања, ако се креће уз леву ивицу коловоза уз
давање одговарајућег показивача правца. Приликом изласка из једносмерне улице
да би се возило кретало правилно неопходно је да се возило креће уз десну ивицу
коловоза када скреће удесно, а када возач жели да скрене улево мора претходно да
се престроји уз леву ивицу коловоза и изврши маневар левог скретања уз давање
одговарајућег показивача правца. Укупан број конфликата који је забележен на
уласку је 33, а на изласку је 25.
Обрада података је извршена у Microsoft Office Excel пакету.

3.

РЕЗУЛТАТИ

У овом делу рада биће приказани резултати овог истраживања. Резултати ће
бити приказани у виду табела и графикона. Табела 1 која ће бити приказана, даће
увид у понашање возача приликом уласка и изласка у/из једносмерне улице како
стварног тако и самопријављеног, па на основу тога се може доћи до одређених
закључака.
Из табеле 1 може се видети да је проценат и мушких и женских возача остварио
исти однос у правилном и неправилним уласку односно изласку из једносмерне
улице, што представља једну занимљивост у раду, међутим потребно је споменути
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да је проценат женских возача јако мањи и износи 27 % или 48 возача од укупног
броја возача који је ушао у улицу. Код изласка из једносмерне улице проценат
мушких возача који не поштују правилан излазак из једносмерне улице износи 45%,
и већи је од женских учесника у саобраћају за 10%. Овај податак је јако занимљив
са аспекта поштовања правила уласка и изласка из једносмерне улице, где скоро
половина возача том улицом се не придржава прописаног правила приликом
изласка из једносмерне улице. Међутим код самопријављеног понашања возача, сви
возачи су давали одговоре да углавном, скоро увек или увек се придржавају
правила, док нико од возача није дао одговоре да се никад не придржава или скоро
никад. Овде је уочено неслагање самопријављеног понашања и снимљене ситуације.

Излаз из
једносмерне
улице (%)

73

55

Неправ
илно

27

Прав
илно

73

Неправ
илно

Женски

Снимање
Улазак у
једносмерну
улицу (%)

Прав
илно

Понашање

Мушки

Пол

Табела 1.Дескриптивна статистика утицаја пола на понашање учесника у
саобраћају

Анкета

Никад
Скоро
никад
Углавном
Скоро
увек
Увек

45

0
0
20
47
33

Никад
Скоро
никад
Углавном
Скоро
увек
Увек

65

27

Скала
Самопријављено
одговора понашање (%)

35

0
0
50
50
0

Табела 2.Дескриптивна анализа старости и понашања

Увек

Скоро увек

Углавном

Скоро
никад

Анкета
Никад

Неправилн
о

Правилно

Снимање
Излаз

Неправилн
о

Старост

Правилно

Улаз

До 25
41
59
29
71
0
0
25
25
50
26 до 45
78
22
63
37
0
0
30
50
20
46 до 65
64
36
61
39
0
0
20
60
20
Преко 65
89
11
100
0
0
0
0
0
0
Из табеле 2 се може уочити да је група младих возача, односно оних који спадају
у категорију до 25 година најсклонија непоштовању правила саобраћаја приликом
уласка и изласка из једносмерне улице, док су најстарији учесници у саобраћају
(група преко 65 година) најмање склони непоштовању правила саобраћаја приликом
5
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уласка и изласка у/из једносмерне улице. Међутим требало би напоменути да је
највећи проценат возача који су ушли и изашли у/из предметне једносмерне улице
старости од 26 до 45 година. Што се тиче младих возача (група до 25 година
старости), чак 50% њих је у анкети одговорило да увек правилно поступа при уласку
и изласку у/из једносмерне улице. Анкетом су добијени резултати да су возачи
одговорили да углавном, скоро увек или увек поштују правила саобраћаја, од којих
се издваја највише одговор скоро увек са учешћем око 50% за учеснике од 26 до 65
година. Требало би напоменути да није било анкетираних возача који су старији од
65 година.
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Слика 1.
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Унакрсна анализа ставова и понашања возача

Испитаници су одговарали на питање „Да ли мислите да је потребно кретати се
у складу са правилима саобраћаја на уласку и изласку у/из једносмерне улице“ и „Да
ли се понашате у складу са тим правилима (већ поменута скала одговора)“. Са слике
1 се може видети да су испитаници који су одговорили да не мисле да је потребно
да се крећу у складу са правилима саобраћаја, одговорили приближно у једнаком
броју да углавном, скоро увек и увек поштују правила саобраћаја. Возачи који су
одговорили да мисле да је потребно да се понашају у складу са правилима
саобраћаја која су везана за једносмерне улице су у већини одговорили да скоро увек
поштују правила саобраћаја. Највећи проблем представљају возачи који не мисле да
је потребно да се понашају у складу са правилима саобраћаја и који се углавном не
понашају у складу са правилима саобраћаја а њих је у овом истраживању било 40%.
Морамо узети у обзир и друштвено прихватљиве одговоре дате у анкети. 30% возача
је одговорило да мисли да није потребно да се понаша у складу са правилима
саобраћаја и да се увек понашају у складу са правилима саобраћаја.
На питање у анкети „Да ли можете да уочите саобраћајну сигнализацију
благовремено, која указује на једносмерну улицу (скала од 1 до 5, где је 1 никад, а 5
увек)“ добијен је одговор да су сви анкетирани расподелили своје одговоре на
одговоре на углавном, скоро увек и увек, и то следећим процентима респективно
31%, 53% и 16%. Где се може видети да је јако мали проценат оних учесника у
саобраћају који су у могућности да увек благовремено уоче саобраћајну
сигнализацију.
На питање „Да ли мислите да паркирање утиче на безбедност саобраћаја
приликом престројавања за улазак или излазак у/из једносмерне улице?“, добијени
су следећи резултати: 74% испитаника је одговорило са „да“, а 26% је одговорило
са „не“. Анализом добијених података се може установити да паркирање може да
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утиче на неправилно понашање возача приликом уласка и изласка у/из једносмерне
улице, зато што саме позиције паркинг места утичу да они нису у могућности да се
крећу у складу са правилима саобраћаја. У предметној улици, паркинг места су
обележена на десној страни у смеру кретања једносмерном улицом, чиме се могу
створити конфликти приликом изласка и уласка возача у/из паркираног возила са
динамичким саобраћајем у тој улици.
У даљем тексту ће бити приказани конфликти који се најчешће јављају на
предметној улици, то јест на уласку и изласку у/из ње.

Слика 2.

Приказ конфликтних тачака на уласку и изласку у/из једносмерне улице

Са слике се могу видети конфликти који настају приликом уласка и изласка у/из
једносмерне улице. Конфликт број 1 настаје када се у исто време јаве два возила
која хоће да уђу у једносмерну улицу, али овај конфликт није толико чест и
учествује са 21% (табела 3). Конфликти који су означени са бројем 2 и 3 су
конфликти између динамичког саобраћаја и пешака који прелазе улицу на
обележеном пешачком прелазу, и возачи углавном приликом ових конфликта
предузимају маневар кочења (конфликт број 2-34%, а конфликт број 3-27%, табела
3). Један од опаснијих конфликата који настаје у овој једносмерној улици је
конфликт између динамичког саобраћаја у предметној улици и возача или путника
који излазе или улазе из/у паркирано возило (обележен је бројем 4 и учествује са
18%, табела 3), због релативно велике брзине возила и изненадног појављивања
возача или путника на коловоз са паркинг места.
Табела 3.Процентуално учешће конфликата на уласку и изласку у једносмерну
улицу

Улаз
Ознака
конфликта
Процентуално
учешће
Број
конфликта

Излаз

1

2

3

4

5

6

7

8

21

34

27

18

32

28

16

24

7

11

9

6

8

7

4

6

На излазу из предметне једносмерне улице конфликти 5 и 6 (респективно утичу
са 32% и 28%, табела 3) настају између возила и пешака на обележеном пешачком
прелазу, где возачи у одређеним ситуацијама не желе да пропусте пешаке (та
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ситуација настаје када возач скреће улево, а пешак се налази ближе ка десној ивици
коловоза и обрнуто).
Конфликти под бројем 7 настају приликом изласка возила из једносмерне улице
скретањем удесно (учествује са 16%, табела 3). Конфликт број 8 је веома занимљив
и карактеристичан за ову раскрсницу, где су због смањене прегледности возачи у
једносмерној улици који желе да скрену лево принуђени да заузму такав положај
возилом да могу да дођу у конфликт са возилима која се крећу право улицом Саве
Ковачевића, а учествује са 24%, што се може видети у табели 3.
Табела 4.Тежина конфликата на уласку и изласку у/из једносмерне улице

Улаз

Излаз

Тежина
конфликта
Лаки

1

2

3

4

5

6

7

8

71

55

56

17

62

71

75

17

Средњи

29

27

33

33

25

29

25

50

Тешки
0
18
11
50
13
0
0
33
Из табеле 4 се може видети да је највећи проценат лаких конфликата код свих
конфликата сем код конфликта број 4 и 8. Што се тиче конфликта број 4 највећи
проценат је оних конфликата који су тешки. Најлакши конфликти се јављају код
конфликтних тачака 1,6 и 7. Средњи конфликти су углавном подједнаки на свим
конфликтним тачкама, једино се код конфликтне тачке број 8 јавља одступање.
Тешких конфликата нема код конфликтних тачака под бројевима 1, 6 и 7.

4.

ДИСКУСИЈА

У табели 1 приказана је дескриптивна статистика утицаја пола на понашање
учесника у саобраћају. Приликом анализе одговора добијених анкетом и података
добијених бројањем саобраћаја, одређен број одговора је дијаметрално супротан
ономе што се заправо догађа на раскрсницама, возачи су дали одговоре да они увек,
скоро увек или углавном поштују правила саобраћаја, док одговори скоро никад и
никад нису били заступљени, док се бројањем саобраћаја дошло до закључка да и
мушки и женски возачи са одређеним процентом не поштују правила саобраћаја, на
уласку у једносмерну улицу и мушки и женски пол са по 27%, док је на изласку
нешто већи проценат мушкараца који не поштују правила саобраћаја и износи 45%
за мушкарце и 35% за женске возаче. На основу ове анализе може се приметити да
не постоји нека битна разлика у одступању међу половима.
У табели 2 је приказана анализа понашања возача у односу на године старости.
Као најбезбеднија група и група која је највише склона да поштује правила у овом
раду показала се група возача преко 65 година. Ово је занимљив податак и
разрешење ове занимљивости можда се може приписати дугогодишњем искуству
возача и добром познавању система једносмерних улица, па су они спремни да се
благовремено припреме за улазак и излазак у/из улице. Као најнебезбеднија и група
која се најмање придржава правила се показала група младих до 25 година, са 59%
непоштовања правила на улазу и 71% непоштовања правила на излазу. Разрешење
овог проблема можемо тражити у томе да су они и најнеискуснија група возача, али
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и предлог унапређења система образовања младих о саобраћајним правилима, како
би се дошло до жељених резултата. Једна од већих нелогичности у истраживању се
јавља приликом упоређивања одговора добијених анкетом и снимљене ситуације,
где је веома велики проценат младих до 25 година одговорио да увек поштује
правила, што се није показало приликом снимања ситуације.
Затим је на слици 1 приказан графикон самопријављеног понашања и става
возача о кретању приликом уласка односно изласка из једносмерне улице. Морамо
узети у обзир и друштвено прихватљиве одговоре које су испитаници дали. Као
доминантна група издвојили су се возачи који имају став да је потребно кретати се
у складу са правилима саобраћаја и који скоро увек се тако крећу са 67%, на ову
групу испитаника је потребно мало деловати како би се они увек кретали у складу
са правилима саобраћаја. Међутим јако опасна група за безбедност саобраћаја је
група која је одговорила да није потребно кретати се у складу са правилима и која
је на питање о њиховом понашању одговорила са углавном, чији удео износи 40%.
Овој групи возача је потребно усадити пре свега став о исправном понашању у
саобраћају па затим кренути у њихову промену понашања.
Приликом обраде анкете уочено је да возачи немају сагласне одговоре око
уочавања сигнализације намењене једносмерној улици, па је овоме потребно
посветити пажњу, јер они могу због благовременог неуочавања саобраћајне
сигнализације да реагују брзо како би извршили маневар скретања и неочекивано за
остале учеснике саобраћаја и на тај начин изазову конфликтне ситуације.
Затим је у раду представљена слика најчешћих конфликата који су се појавили у
периоду истраживања као и њихово процентуално учешће на уласку у једносмерну
улицу и на изласку из једносмерне улице. Као процентуално најучесталији
конфликти јесу конфликти између возила и пешака, са чак од око 60% на уласку.
Међутим на уласку је уочен још један проблем због самог распореда паркирања.
Приликом изласка возача и путника из возила или њиховог уласка у возило и
динамички саобраћај у улици. Конфликти који су настали на овај начин имају
најмању процентуалну учесталост са 18%, али маневар обиласка које возило
предузима је веома опасно, с обзиром да је са његове друге стране бициклистичка
трака и још једна од рањивих група учесника у саобраћају. Такође и на изласку из
једносмерне улице се јавља највећа група конфликата са пешацима. Међутим на
изласку из ове једносмерне улице карактеристичан је један конфликт, који се јавља
због геометрије раскрснице и смањене прегледности, па возила која скрећу лево на
изласку из раскрснице могу лако доћи у конфликт са возилима која се крећу улицом
Саве Ковачевића, из разлога што превише уђу у зону раскрснице како би остварила
прегледност, а не могу тако брзо да се ходом уназад врате у једносмерну улицу и
избегну конфликт, таквих је конфликата било 24%.
На крају рада је дат приказ и тежине конфликата који су настали на уласку и изласку
у/из једносмерне улице и у табели 4 се види да су лаки конфликти углавном везани
за конфликте са пешацима или приликом уласка возила у улицу, где су углавном
блажи маневри кочења и пропуштања другог учесника у саобраћају. Највећи
проценат тежих конфликата се јавља код паркираних возила приликом уласка или
изласка возача или осталих путника у/из возила са динамичким саобраћајем.
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5.

ЗАКЉУЧАК

Генерални закључак рада јесте да постоји простор за унапређењем знања и
ставова возача у овој области. Као најкритичнија група уочени су млади возачи до
25 година на које посебно треба обратити пажњу. Резултати који су за похвалу у
овом раду јесу они који су остварили возачи из групе преко 65 година, и њихове
примере треба следити. Уз нека ограничења која су физичке природе наведена у
методологији, треба обратити пажњу и на ограничење приликом анкете у давању
друштвено прихватљивих одговора и резултате узети са одређеном дозом резерве.
Потребно је обратити пажњу и на оне возаче који су приликом анкетирања дали
веома негативне резултате о неким лошим ставовима и самим тим и лошем
понашању, па тиме утичу на смањење безбедности саобраћаја.
Повећање поштовања ових правила можемо постићи одређеним обукама возача,
а пре свега што квалитетнијом обуком у ауто школама. Затим кампање у овој
области могу да допринесу побољшању знања и укорењивању исправних ставова.
Укључивања неких ауто-мото друштава и промоција и показивање безбедне вожње,
које би пре свега имало за циљ да покаже младима како је потребно кретати се
оваквим улицама и како реаговати у одређеним ситуацијама. Одржавање семинара
на ову тему као и едукација возача, а посебно младих возача је јако значајно, а што
није пракса до сада. Појачане контроле полиције и њихов рад у едукацији возача. А
на крају можда и укључивање неких грађевинских мера, то јест сужавање улаза и
излаза у/из једносмерне улице, као што има примера у свету. Свим овим мерама је
могуће деловати како би се подигао ниво безбедности саобраћаја.
Правац будућег истраживања је усмерен ка истраживању овог проблема у
другим градовима у Републици Србији, као и упоредна анализа добијених података
из градова у којима ће се вршити истраживање и представљање најбоље
постигнутих резултата, како би и остали градови могли да унапређују своје системе
једносмерних улица.

6.
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