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RESEARCHING THE POSSIBILITY OF INSTALLING IN-ROAD
WARNING LIGHT FOR MARKING THE PEDESTRIAN CROSSING
Милена Симић1
Резиме: Развијене земље у свету се труде да применом различитих мера наведу пешаке да у
што већој мери улицу прелазе на обележеном пешачком прелазу а возаче да у што већој мери
пропуштају пешаке на оваквим местима. Једна од мера која се показала као јако успешна у
овим земљама јесте обележавање несемафорисаног пешачког прелаза лед маркерима за боље
уочавање. Светска искуства су показала да се након примене ове мере значајно повећао број
возача који пропуштају пешаке на оваквим пешачким прелазима и значајно се повећао број
пешака који прелази улицу на овако обележеним пешачким прелазима. Такође, страни аутори
су утврдили да ова мера има дугорочне ефекте. У овом раду је истраживана могућност за
уградњу лед маркера за обележавање пешачког прелаза у Прокупљу. Применом трореперног
система анализе утврђено је да на конкретном пешачком прелазу безбедност пешака на веома
лошем нивоу и да је неопходно применити одређене мере које би побољшале уочљивост
пешака на пешачком прелазу, једна од квалитетних мера која би показала добре резултате
јесте уградња лед маркера. Поред спроведених истраживања потребно је пре саме одлуке и
уградње спровести додатна истраживања која страни аутори саветују. Препоруке дате овим
радом, могу бити применљиве на подручју сваке локалне заједнице где постоје слични или
исти проблеми.
Кључне речи: Пешаци, Возачи, Пешачки прелаз са лед маркерима, Прокупље
Abstract: The developed countries in the world are trying to use different measures to provide
pedestrians to cross the street as much as possible on a marked pedestrian crossing, and the drivers
to pass as many pedestrians as possible in these places. One of the measures that have been proven
to be very successful in these countries is to mark the non-signalized pedestrian crossing with Inroad Warning Light (IRWL) for better visibility. World experience has shown that after the
implementation of this measure, the number of drivers which stop and pass pedestrian while crossing
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the street on crossings has significantly increased, and the number of pedestrians crossing the street
at such marked pedestrian crossings has increased significantly. Also, the authors have determined
that this measure has long-term effects. In this paper, it has been investigated the possibility of
installing IRWL at the pedestrian crossing in the city of Prokuplje. Using the triple analysis system,
it was found that on a concrete pedestrian crossing, the pedestrian safety is at a very poor level and
that it is necessary to implement certain measures that would improve pedestrian visibility at the
pedestrian crossing, one of the quality measures that would show good results is the installation of
IRWL. The recommendations given with this paper can be applied in the area of each local
community where similar or the same problems exist.
Keywords: Pedestrians, Drivers, Pedestrian Crossing with IRWL, Prokuplje

1.

УВОД

Пешаци свакако јесу једна од угрожених категорија учесника у саобраћају. Они
су најугроженији када се крећу површинама намењеним за кретање моторних
возила или површинама намењеним и пешацима и возилима. Најчешћи контакт
пешака и моторизованих возила је на местима укрштања њихових путања, односно
на пешачким прелазима. На оваквим местима пешаци су изложени великим
ризицима. Нарочито су угрожени на несемафорсаним пешачким прелазима када од
возача зависи да ли ће им уступити предност или не. Пешаци се на још један начин
излажу још већим ризицима, а то је прелазак улице ван пешачког прелаза. Оваквим
понашањем пешаци су директно изложени опасности јер их возачи не очекују на
оваквим местима.
Конфликти између пешака и возача могу се догодити и на семафорисаним (лева
и десна скретања) и на несемафорисаним раскрсницама, међутим већи број
конфликата се јавља на несемафорисаним пешачком прелазима. У зависности од
понашања возача и пешака мери се јачина конфликта која представља значајан
показатељ безбедности саобраћаја. Изучавањем конфликата може се утицати на
избегавање настанака саобраћајних незгода.
Сваке године више од 270 000 пешака погине у саобраћајним незгодама на
светским путевима. Глобално, пешаци чине 22% свих погинулих у саобраћајним
незгодама, а у неким земљама тај проценат износи чак две трећине свих погинулих
у саобраћајним незгодама. Милиони пешака бивају повређени у саобраћајним
незгодама, од којих неки остају са трајним инвалидитетом (WHO, 2015).
У Сједињеним Државама у 2015. години је било 5 376 погинулих пешака а у
2014. години 4 884. У просеку, један пешак погине на свака два сата а на свака 7
минута пешак буде повређен у саобраћајним незгодама (NHTSA, 2016).
У претходних пет година у Србији (од 2013. до 2017. године) погинуло је 742
пешака, док је повређено 14 466 пешака. Другим речима, у просеку, сваке недеље
погине по три пешака, а сваког дана буде повређено око 8 пешака. Када се посматра
заступљеност различитих учесника у саобраћајним незгодама, четвртина свих
погинулих лица су пешаци и шестина свих повређених су пешаци. Најугроженија
старосна категорија пешака у саобраћају у Србији су старији од 65 година, јер
половина свих погинулих пешака је ове старосне категорије (АБС, 2018).
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2.

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Осветљени пешачки прелаз је релативно нов уређај за контролу саобраћаја који
се користи широм света да упозори возаче који се приближавају пешачким
прелазима о намери пешака да пређу улицу (Слика 1). Састоји се од низа
осветљених јединица смештених у кућиште и уграђених у коловоз у дужини
пешачког прелаза. Светла активира пешак, путем тастера или пасивном детекцијом,
а намена му је да блица надолазећем саобраћају. Ови системи су познати по многим
именима, као што су: трепћући тротоар, пешачки прелаз са упозорењем, светлећи
пешачки прелази, систем за упозоравање на путу (IRWL3), светла у путу, паметни
пешачки прелази, паметни путеви, трепћући пешачки прелази, осветљени пешачки
прелази и др (Arnold, 2004).

Слика 1. IRWL који упозорава возаче на раздаљини од 300 m (извор: Light Guard
Systems, 2017)

2.1.

Страна искуства

У Калифорнији и Вашингтогну аутори су дошли до закључка да IRWL има
позитиван утицај на повећање свести возача о пешачким прелазима и промени
понашања возача. Истраживање су спровели на девет локација, од који се на осам
локација примена овог система показала као позитивна. Наводе да IRWL би имао
позитивне ефекте у неповољним условима као што је магла и киша, ове услове нису
испитивали. Аутори такође сугеришу да током дужег времена долази до опадања
резултата али да и даље имају побољшање у односу на почетне услове (Whitlock and
Weinberger, 1998).
Huang и сарадници (1999) спровели су студију о испитивању ефеката IRWL на
једном пешачком прелазу који повезује хотелски/конференцијски центар са салом
и спортском ареном у Орланду, Флорида. Истраживање је спроведено само у
дневним условима и то једног пре поднева пре уградње и приближно годину дана
након уградње IRWL. Приликом истраживања посматрано је: да ли се возачи
заустављају или успоравају да пропусте пешаке, приступне брзине возила, локације
пешачких прелаза (у истраживању након годину дана), конфликте (након годину
дана) и активацију система. Такође је вршен и интервју са пешацима. Аутори су
закључили да IRWL има мале позитивне ефекте на пропуштање пешака од стране
возача и промену у брзини, али није било ефеката за повећање преласка пешака
преко трепћућег пешачког прелаза. Нису испитивани ефекти у ноћним условима
или под неповољним временским условима (Huang et al., 1999).
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Hakkert и сарадници су дошли до закључка да IRWL под одређеним условима,
може утицати на смањење просечних брзина возила у близини пешачког прелаза и
повећати стопу пропуштања пешака који чекају или тек започињу прелазак.
Међутим ове стопе су и даље биле веома ниске (Hakkert et al., 2002).
Karkee и сарадници (2006) су процењивали ефикасност IRWL на једном
пешачком прелазу који је био окружен са више породичних стамбених зграда и
улазом у парк са обе стране. Резултати су показали да је дошло до повећања
пропуштања пешака и то са 36% пре на 73% после уградње IRWL. Средње брзине
су биле ниже у оба смера након уградње IRWL у случају када пешаци чекају да
пређу или прелазе. Karkee и сарадници су закључили да је IRWL дао позитивне
ефекте у ситуацијама са малим протоком возила и мањим бројем пешака (Karkee et
al., 2006).
У Лос Анђелесу је спроведена студија случаја о стању упозоравајућих светала
на пешачком прелазу на раскрсници две улице 10 година након његове примене. У
закључку овог рада се наводи да је се IRWL 10 година након уградње показао као
производ са високом трајношћу, поузданошћу и дугачким животним веком. Такође
је утврђено да је овај систем поуздан, безбедан и комфоран и за пешаке и за возаче
(Hamood et al., 2015).
2.2.

Препоруке аутора

Страни аутори наводе следеће препоруке при уградњи IRWL система:
• Уређаје је потребно постављати на линијама саобраћајних трака, због
мањег хабања, са друге стране уређаји постављени у центру саобраћајне
траке су највидљивији за возача у тој траци;
• Уређај не би требао бити већи од ¾ инча;
• Боја коју емитују трепћући уређаји треба бити ћилибарска јер највише
одговара визуелним способностима возача;
• Систем аутоматског активирања пешачког система је погоднији од
система активирања на дугме, али и прилично скупљи;
• Уколико постоји тастер за пешаке, знак који прати тастер треба да буде
жут или са натписом „Притисни дугме за упозоравајуће светло“ или
сличним натписом;
• У случају употребе система на дугме, тастер за пешаке се може
допунити са гласовним порукама;
• Мора се узети у обзир улично осветљење у зони пешачког прелаза, како
не би светло „спрало“ ефекат маркера;
• Систем се треба примењивати искључиво на несемафорисаним
пешачким прелазима, где се брзине крећу око 70 km/h и мање, са обимом
саобраћаја између 5 000 и 30 000 возила/дану и минимум 100
пешака/дану, на местима где је пешачки прелаз видљив на око 120 m и
да нема других пешачких прелаза у близини (око 76 m).
3.

МЕТОДОЛОГИЈА

Циљ овог истраживања јесте да се утврди могућност и оправданост уградње лед
маркера за обележавање пешачког прелаза у Прокупљу у складу са страним
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искуствима и препорукама у вези примене овакве врсте мере за побољшање
безбедности пешака на пешачким прелазима.
Истраживања у граду Прокупљу су подразумевала примену трореперног
система за прикупљање података. У раду су анализирани индикатори понашања
возача и пешака на конкретном пешачком прелазу на коме се истражује могућност
уградње лед маркера за обележавање овог пешачког прелаза. Ово истраживање је
спроведено 17.08.2018. године и то у дневним и ноћним условима видљивости. У
дневним условима мерење индикатора понашања пешака је вршено од 17:00 до
19:00 часова, у ноћним условима мерење је вршено у време почетка сумрака,
односно од 20:30 до 22:30 часа.
Праћење понашања пешака на циљном пешачком прелазу, подразумевало је
праћење преласка пешака на или ван обележеног пешачког прелаза. Под преласком
на пешачком прелазу подразумева се сваки прелазак који је започет и завршен на
пешачком прелазу, а сви остали преласци су бележени као прелазак ван пешачког
прелаза (прелазак ван пешачког прелаза је праћен и са обе стране пешачког прелаза
на око 50 m удаљености).
Праћење понашања возача је подразумевало евидентирање понашања пешака на
циљном пешачком прелазу односно евидентирање возача који пропуштају пешаке
на обележеном прелазу односно не пропуштају. Поред понашања пешака и возача
евидентиран је њихов пол.
Анализа прикупљених података о понашању возача и пешака спроведена је у
статистичком софтверском пакету IBM SPSS Statistics 22. Применом модела
бинарне логистичке регресије и дескрптивне статистике, анализирани су подаци о
понашању возача и пешака на истраживаном пешачком прелазу.
Истог дана у истом периоду посматрања, који је обухватао и дневне и ноћне
услове (17:00-22:30) вршено је и истраживање конфликата на предметном пешачком
прелазу. Поред снимања конфликата истраживање је подразумевало и одређивање
тежине конфликта путем субјективне конфликтне технике. Конфликтна техника је
подразумевала евидентирање врсте конфликта, времена настанка конфликта,
предузету активност (кочење, маневар или убрзање), број учесника у конфликту,
као и субјективну процену нивоа ризика. Обучени истраживачи евидентирали су
конфликте одмах на терену попуњавајући припремљене обрасце и процењујући
тежину конфликата.
Након спроведеног теренског истраживања приступило се прикупљању
података за анализу ставова пешака о безбедности на предметном пешачком
прелазу. Подаци за анализу ставова прикупљани су путем online анкете. Анкета је
дистрибуирана путем друштвене мреже facebook на страницама града Прокупља и
то: „Prokuplje online”, „Prokuplje na dlanu“, на сајту Пољопривредне школе „Радош
Јовановић Сеља“ и дистрибуирана је међу ученицима који живе у Дому ученика
средњих школа Прокупље. Обрада података добијених анкетним истраживањем
такође је вршена у статистичком софтверу IBM SPSS Statistics 22. Пошто варијабле
нису имале нормалну расподелу у анализи су коришћене: непараметарска
алтернатива t-теста независних узорака Man-Witni-јев U тест и непараметарска
алтернатива једнофакторске АНОВЕ Kruskal-Volis-ов H тест.
Пешачки прелаз на коме је истраживана могућност уградње лед маркера се
налази у Прокупљу у улици Вука Караџића 1, испред Пољопривредне школе „Радош
Јовановић Сеља“. Пешачки прелаз се налази у зони раскрснице, односно у зони
укрштања улице Вука Караџића и Новосадске улице. У непосредној близини
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пешачког прелаза постоји Дом ученика средњих школа Прокупље и објекат од
атракције, свечана сала „Olympic Residence“, као и бензинска станица ЕКО.
4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У резултатима истраживања биће приказани индикатори понашања пешака и
возача на истраживаном пешачком прелазу, спроведена конфликтна техника, као и
резултати анкетног истраживања пешака о конкретном пешачком прелазу.
4.1.

Анализа индикатора понашања возача и пешака на обележеном
пешачком прелазу на коме се истражује могућност уградње лед
маркера

У истраживању је учествовало 81,7% мушких возача (183) и 18,3% женских
возача (41). Што се тиче пешака 60,2% су били мушкарци (153), а 39,8% жене (101).
У дневном истраживању је учествовало 107 возача и 128 пешака, док је у ноћном
истраживању учествовало 117 возача и 126 пешака.
Истраживањем понашања возача на пешачком прелазу уочено је да возачи у
већој мери пропуштају пешаке у дневним условима видљивости него у ноћним и то
жене возачи у већој мери пропуштају пешаке (27,8%) него мушки возачи (21,3%).
Што се тиче пропуштања пешака у ноћним условима видљивости тада мушки
возачи чешће пропуштају (10,6%) од жена (8,7%) (Табела 1.).
Табела 1. Табела 1. Проценат пропуштања пешака на обележеном пешачком
прелазу у зависности од пола возача и доба дана у коме је истраживање вршено

Пол
Дневни услови Ноћни услови
Мушкарци
21,3%
10,6%
Жене
27,8%
8,7%
Применом методе бинарне логистичке регресије за понашање возача на
пешачком прелазу нису добијени статистички значајни резултати када се посматра
пол возача, али добијени су статистички значајни резултати када се посматра период
истраживања (P=0.015). У дневним условима истраживања возачи су имали веће
шансе (око 2,5 пута) да ће пропуштати пешаке на истраживаном пешачком прелазу
него у ноћним условима истраживања.
Посматрањем понашања пешака уочено је да пешаци у ноћним условима у већој
мери прелазе улицу ван обележеног пешачког прелаза и то мушки пешаци у већој
мери (80,8%) него што то раде женски пешаци (66,7%). Када је реч о преласку улице
ван обележеног пешачког прелаза у дневним условима, резултати су показали да
жене у већој мери на тај начин прелазе улицу (69,8%) него мушкарци (62,7%)
(Табела 2.).
Табела 2. Табела 2. Проценат пешака који прелази ван обележеног пешачког
прелаза у зависности од пола пешака и доба дана у коме је истраживање вршено

Пол
Дневни услови Ноћни услови
Мушкарци
62,7%
80,8%
Жене
69,8%
66,7%
Применом бинарне логистичке регресије на понашање пешака на пешачком
прелазу нису добијени статистички значајни резултати ни када се посматра пол ни
када се посматра период дана.
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4.2.

Анализа конфликата на предметном пешачком прелазу

Број и тежина стварних конфликата су добар индиректни показатељ за оцену
безбедности саобраћаја на појединим критичним местима на путу у експлоатацији.
Ради утврђивања безбедности пешака на пешачком прелазу на коме се истражује
могућност уградње лед маркера за обележавање пешачког прелаза спроведено је
праћење конфликата. Том приликом евидентирани су конфликти између пешака и
возила, али и између два возила на пешачком прелазу. Такође неки од
евидентираних конфликата били су у близини пешачког прелаза када су пешаци
прелазили улицу ван обележеног пешачког прелаза. Том приликом евидентирана су
8 конфликта од којих су у 2 конфликтне ситуације учествовала возила на пешачком
прелазу.
Највећи број конфликата који је евидентиран се догодио у непосредној близини
предметног пешачког прелаза када пешак прелази улицу са десне стране ван
обележеног пешачког прелаза. У овој ситуацији возачи путничких аутомобила су се
кретали низбрдо према центру града а пешаци су прелазили улицу од
Пољопривредне школе према ресторану. Половина евидентираних конфликата
припада овој групи. У три од четири конфликта учесници су били један пешак и
један путнички аутомобил. Ниво ризика код ових конфликата је био низак, а возачи
путничких аутомобила су предузимали кочење како би избегли озбиљније
конфликте или саобраћајну незгоду.
Следећи конфликт по учесталости јесте прелазак пешака са леве стране на
обележеном пешачком прелазу. Евидентирана су два конфликта овог типа. Први
конфликт овог типа се догодио у 19:15 часова и имао је низак ниво ризика, а возач
путничког аутомобила је за избегавање тежих конфликата или незгоде предузимао
кочење. У овој ситуацији возач се кретао узбрдо а пешак је прелазио пешачки прелаз
од Пољопривредне школе према ресторану. Други конфликт овог типа се догодио у
21:07 часова и имао је средњи ниво ризика где је возач путничког аутомобила
примењивао мало агресивније кочење како би избегао саобраћајну незгоду.
4.3.

Анализа анкетног истраживања

У овом делу рада ће бити приказани резултати добијени анкетним
истраживањем. Извршена је општа и статистичка анализа добијених резултата који
ће бити приказани у наставку. У истраживању је учествовало 52% жена (73).
Старост учесника се кретала од 14 до 63 године, тако да су учесници подељени у
три старосне групе. Заступљеност старосних група је била следећа: до 25 година
43%, 26-35 година 30% и преко 35 година 27%. Највећи број испитаника је
пријавило средњошколско образовање (50%).
Анализом анкете утврђено је да је највећи број мушких испитаника одговорило
да се не осећа много безбедно на овом пешачком прелазу (38,2%), такође и највећи
број испитаница се сложило са овим одговором (32,9%). Велики број и мушких и
женских испитаника је одговорило да се нимало не осећа безбедно на овом
пешачком прелазу (преко 30%). Применом Man-Witni-јевог U теста показало се да
не постоји статистички значајна разлика између полова у погледу њиховог
пријављеног осећаја безбедности на истраживаном пешачком прелазу, резултати
теста су следећи U = 2378.000, z = -0.451, p =0.652, r =0,04.
Што се тиче коментара које су испитаници давали за конкретни пешачки прелаз,
највећи број мушких испитаника је давао коментаре који су се односили на то да је
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потребно поставити семафор, кажњавати возаче, променити локацију пешачког
прелаза и др. Женски испитаници су се у највећем броју коментара изјасниле да је
пешачки небезбедан (15,1%).
Највећи проценат испитаника без обзира на старост је рекло да их ретко возачи
пропуштају у дневним условима видљивости на истраживаном пешачком прелазу и
то: до 25 година 38,3%, од 26 до 35 година 37,2% и преко 35 година 39,5%. KruskalVolis-ов H тест је открио да нема статистички значајне разлике међу испитаницима
различитих старосних категорија у погледу учесталости пропуштања на пешачком
прелазу у дневним условима, овим тестом су добијени следећи резултати χ2 (2,
141)=1.550, p=0.461.
Највећи број испитаника старости од 26 до 35 година се изјаснио да их возачи
никада не пропуштају на истраживаном пешачком прелазу у ноћним условима
видљивости (39,5%). Испитаници осталих старосних категорија су у највећој мери
одговорили да их возачи у овим условима ретко пропуштају на овом пешачком
прелазу. Kruskal-Volis-ов H тест је открио да нема статистички значајне разлике
међу испитаницима различитих старосних категорија у погледу учесталости
пропуштања на пешачком прелазу у ноћним условима, овим тестом су добијени
следећи резултати χ2 (2, 141)=0.407, p=0.82.
Најризичније понашање су показали испитаници са основним образовањем који
су у 20% случајева рекли да увек прелазе улицу ван обележеног пешачког прелаза
и испитаници из групе магистратура/докторат који су такође рекли да увек прелазе
улицу ван истраживаног пешачког прелаза у 12,5% случајева. Применом Man-Witniјевог U теста показало се да не постоји статистички значајна разлика између степена
образовања у погледу њиховог самопријављеног понашања везаног за прелазак ван
обележеног пешачког прелаза, резултати теста су следећи U = 2291.500, z = -0.760,
p =0.447, r =0,06.
Испитаници са основним образовањем су ниво безбедности на пешачком
прелазу код Пољопривредне школе у највећој мери оценили као средњи (60%), док
су испитаници осталих образовних нивоа били приближно једнако расподељени
између одговора средње, не много и нимало. Применом Man-Witni-јевог U теста
показало се да не постоји статистички значајна разлика између степена образовања
у погледу њихове оцене нивоа безбедности на конкретном пешачком прелазу,
резултати теста су следећи U = 2408.500, z = -0.268, p =0.789, r =0,02.
Анализом података уочено је да не постоји статистичка значајност између
испитаника мушког и женског пола, испитаника различитих старосних категорија и
испитаника са различитим нивоом образовања ни по једној испитаној основи што
указује на то да било која мера да се примени имаће исти утицај на све пешаке без
обзира на пол, старост или образовање.
5.

ДИСКУСИЈА

На основу свеобухватног истраживања (прегледа литературе, теренског
истраживања и анкетног истраживања) безбедности саобраћаја на истраживаном
пешачком прелазу могу се препознати главни проблеми у постојећем систему
безбедности пешака на истраживаном пешачком прелазу у Прокупљу.
У августу 2018. године спроведено је истраживање индикатора понашања возача
и пешака на пешачком прелазу у зони школе и осталих атракција за грађане.
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Важно је напоменути да се пешачки прелаз налази на паду односно успону и
испред средње школе, што значи да је заступљеност деце велика.
Овим истраживањем уочено је да веома мали број возача уступа првенство
пролаза пешацима на овом пешачком прелазу, односно само 15,8% мушких возача
и 17,1% женских возача уступа првенство пролаза пешацима. Уступање првенства
пролаза пешацима нешто је боље у дневним условима него у ноћним (22,4% у
дневним и 10,3% у ноћним условима). Овакви резултати указују на велики проблем
безбедности пешака на овом пешачком прелазу, нарочито што су на овом пешачком
прелазу најзаступљенија деца. Разлог зашто мушкарци у мањем проценту
пропуштају пешаке може бити тај што можда возе већим брзинама и не желе да
смањују брзине како би пропустили пешаке. Пуно истраживања указује да су жене
опрезнији возачи па се ова мала разлика у процентима може увезати са овим
чињеницама. Проценти који указују да је уступање првенства пролаза пешацима
лошије у ноћним условима него у дневним говори о томе да су пешаци и пешачки
прелаз лоше уочљиви у ноћним условима. Локални возачи могу очекивати пешаке
на овом месту јер су упознати са постојањем пешачког прелаза, међутим возачи који
по први пут пролазе овом улицом због лоше уочљивости пешачког прелаза и његове
локације не очекују пешаке па самим тим их и не пропуштају.
Резултати су показали да возачи у дневним условима имају око 2,5 пута веће
шансе да ће пропустити пешаке на пешачком прелазу него што би то урадили у
ноћним условима. Овакви резултати могу указивати на то да су пешаци уочљивији
у дневним условима него у ноћним и да би их возачи можда чешће пропуштали у
ноћним условима када би уочавали на време пешачки прелаз.
Резултати су показали да су пешаци склонији ризику у ноћним условима,
односно у ноћним условима чешће прелазе улицу ван пешачког прелаза (74,6%),
него у дневним условима (65,6%). Разлози оваквог понашања се могу тражити у
томе што се пешаци не осећају безбедно на истраживаном пешачком прелазу, па
улицу прелазе на местима којим они сматрају безбеднијим или погоднијим за
прелазак. Такође разлог оваквог понашања може бити и тај што пешаци који се
налазе у ресторану а имају потребу за куповином на пумпи (пошто у близини не
постоје остали маркети) нису заинтересовани да крену пар десетина метара уз брдо
и пређу преко пешачког прелаза већ прелазак врше на месту одмах испред
ресторана. Теренским истраживањем у ноћним условима је уочен велики број
оваквих примера.
Најзаступљенији конфликти су били између пешака који прелази улицу ван
пешачког прелаза и прилазе возилу са десне стране. Ови конфликти су се догодили
у дневним условима видљивости и возачи су предузимали кочење како би се избегле
последице а пешаци су претрчавали улицу.
Забрињавајући резултати су ти што су 7,4% мушкараца и 2,7% жена одговорили
да увек прелазе ван истраживаног пешачког прелаза, а чак преко 20% и једних и
других испитаника је одговорило да често прелази улицу ван овог пешачког прелаз.
Резултати који су уочени теренским истраживањем потврђују се и кроз анкетно
истраживање и указују ризичније понашање мушкараца.
Резултати анкетног истраживања су показали да испитаници са већим нивоом
образовања (магистратура/докторат) се у већој мери осећају небезбедно од
испитаника са најнижим образовањем (основно). Испитаници са већим нивоом
образовања су свеснији ризика и могућих последица, такође они боље могу да

255

Милена Симић

ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА УГРАДЊУ ЛЕД МАРКЕРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА

сагледају опасне и ризичне ситуације од испитаника са ниским степеном
образовања.
6.

ЗАКЉУЧАК

Предлаже се уградња лед маркера који би се активирали на тастер од стране
пешака и на тај начин би сигнализирали возачима да пешаци имају намеру да пређу
улицу. Посебно у ноћним условима и условима смањене видљивости возачи би на
време уочавали пешаке и њихову намеру. Такође приликом уградње мора се водити
рачуна о уличној расвети која би требала да буде адекватна и да не смањује ефекат
лед маркера. У случају постављања овог система који би се активирао притиском
на тастер, страни аутори предлажу постављање додатне табле која би обавештавала
пешаке као треба да се понашају односно активирају систем. Уградњом овог
система пешаци би се осећали безбедније приликом преласка улице, нарочито у
ноћним условима и очекује се да би се повећао број пешака који на овом месту
прелазе улицу баш због тог осећаја безбедности, међутим ове претпоставке би
требало истражити након уградње.
Након уградње система потребно је спровести краткорочне и дугорочне ефекте,
како би се утврдила оправданост уградње овог система. С обзиром да у Србији још
увек није примењиван овакав систем на пешачким прелазима потребно је и у другим
локалним самоуправама истражити могућности и потребе за овим системом, а
посебно на пешачким прелазима који се издвајају по великом броју конфликата
између пешака и возача, као и саобраћајних незгода између истих.
7.
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