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Резиме: У времену када се све више потенцира одржива мобилност и смањење путничког
саобраћаја у градским зонама, треба посветити већу пажњу и у значајнијој мери унапредити
бициклистички саобраћај у већим градовима Србије. Предмет овог рада је посматрање
бициклиста и осталих учесника у саобраћају на бициклистичким тракама, које су обележене
црвеном термопластиком и представљају иновативну инфраструктуру Града Новог Сада,
кроз процентуани приказ искористивости ових трака и приказ конфликтних ситуација. Циљ
рада је идејно решење за повећање броја бициклиста у Кисачкој улици у Новом Саду али и
подизање свести о унапређењу бициклистичке инфраструктуре, како би се постигао крајњи
циљ а то је повећање броја учесника у саобраћају на територији Града Новог Сада који ће за
обављање свог путовања на краћем растојању користити бицикл, а не путнички аутомобил.
У оквиру рада извршено је бројање бициклиста на деоници Кисачке улице од броја 11/12 до
раскрснице Кисачка-Темеринска-Трг Марије Трандафил-Јована Суботића. Бројани су
бициклисти који се крећу по бициклистичкој траци која је обележена на коловозу и
бициклисти који се крећу по тротоару. На основу бројања извршена је даља обрада података.
Поред бројања, запажене су и конфликтне ситуације, које неповољно утичу на број али и
квалитет одвијања бициклистичког саобраћаја. Иако се субјективном фактору придаје већи
значај, објективни фактори (нарочито технички) имају значајну улогу у стварању услова и
ситуација које погодују што лагоднијем одвијању саобраћаја.
Кључне речи: Понашање бициклиста, бициклистичке траке, безбедност
Abstract: At a time when sustainable mobility and the reduction of passenger traffic in urban areas
are increasingly emphasized, there is a need for more attention and significantly improved bicycle
traffic in the larger cities of Serbia. The subject of this paper is the observation of cyclists and other
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participants in traffic on bicycle lane, marked with red thermoplastics which is the innovative
infrastructure of the City of Novi Sad, through a percentage that shows the utilization of these lanes
and review of conflicting situations. The goal of the paper is to make the idea for increasing the
number of cyclists in Kisačka Street in Novi Sad, as well as raising awareness about the
improvement of bicycle infrastructure in order to achieve the ultimate goal, which is to increase the
number of participants in traffic in the territory of the City of Novi Sad, to use a bicycle for short
distance, not a car. In the scope of the work, cyclists were counting from the section of Kisačka
Street from the number 11/12 to the crossroad Kisacka-Temerinska-Trg Marije Trandafil-Jovan
Subotić Square. Two types of cyclists were counted, the ones who cycled on a cycle lane marked on
roadway and cyclists who cycled along the sidewalk. Based on counting, further data processing
was performed. In addition to counting, conflict situations were also observed, which adversely
affect on the number and quality of cycling traffic. Although the subjective factor is given greater
importance, objective factors (especially technical) play a significant role in creating conditions and
situations that favor the easier flow of traffic.
Keywords: The behavior of cyclists, bicycle lanes, safety

1.

УВОД

Пет разлога зашто треба унапређивати и градити нове бициклистичке траке и
стазе:
• Различите студије истраживања показале су да додавање
бициклистичких стаза мотивише више људи да возе бицикл. У Њу
Орлеансу бициклистички саобраћај је порастао за 57%, само шест
месеци након обележавања нових трака и стаза. У Лос Анђелесу је
такође видно порастао проценат (52%) бициклиста услед појаве нових
стаза. Њујорк је открио да је успео да удвостручи број људи који путују
бициклом, након само неколико година увођења бициклистичких
иницијатива укључујући и бициклистичке стазе.
• Стимулише локалну економију - На Менхетну, у улицама које су имале
бициклистичке стазе, пословање је напредовало за скоро 50%.
• Повећава безбедност бициклиста - Саобраћајне незгоде се дешавају, али
истраживања показују да градске улице са бициклистичким стазама
смањују стопу бициклистичких незгода за 50%.
• Пружа се већа сигурност и возачима моторних возила - Када деле пут са
бициклистима, возачи дуго процењују колико им простора треба
ослободити. Повремено, возачи ће се бициклистима приближити више
од дозвољеног и на тај начин узроковати незгоде. Скоро 90% возача када
види бициклисте одлазе у суседну траку, стварајући ризик чеоног
судара.
• Има исправан утицај на животну средину - Како се људи осећају
сигурније тако број бициклиста расте и замењује број возила на путу.
(https://www.care2.com/causes/5-reasons-we-need-to-add-more-bikelanes.html, 15.01.2019.)
Развијање бициклистичке инфраструктуре а самим тим и повећање бициклиста,
је од изузетног значаја за Град Нови Сад, јер се са повећањем бициклистичког
саобраћаја побољшава и квалитет живота људи.
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Од Октобра месеца 2016. године у Новом Саду у Кисачкој улици на коловозу
обележене су црвеном термопластиком бициклистиче траке намењене за кретање
бициклиста. Како је то новина на коју учесници у саобраћају у Новом Саду нису
раније могли наићи, интеренсантно је спровести анализу употребе ових
иновативних бициклистичких трака и изнети уочено стање са терена, што је и
предмет овог рада.
Основни циљ рада је идејно решење за повећање броја бициклиста у Кисачкој
улици у Новом Саду али и подизање свести о унапређењу бициклистичке
инфраструктуре, како би се постигао крајњи циљ а то је повећање броја учесника у
саобраћају на територији Града Новог Сада који ће за обављање свог путовања на
краћем растојању користити бицикл, а не путнички аутомобил.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Коришћењем бицикла као превозног средства штеди се новац, побољшава
здравље и чува животна средина. У овој анализи кориштена је метода посматрања,
тачније извршено је бројање бициклиста на деоници Кисачке улице од броја 11/12
до раскрснице Кисачка-Темеринска - Трг Марије Трандафил-Јована Суботића.
Извршено је бројање бициклиста који се крећу по бициклистичкој траци која је
обележена на коловозу и бициклистa који се крећу по тротоару. Поред бројања,
запажене су и конфликтне ситуације, које неповољно утичу на број али и квалитет
одвијања бициклистичког саобраћаја. Посматрање је доста раширена метода и
односи се на прикупљање чињеница у саобраћају. За разлику од обичног
посматрања научно посматрање мора бити унапред јасно испланирано, системски и
прецизно спроведено. Најбитнија чињеница код посматрања је да посматрач не
утиче на нормалан ток збивања, што је у овом случају одвијање бициклистичког
саобраћаја по бициклистичким тракама на коловозу у Кисачкој улици у Новом Саду.
Бројање је извршено у суботу, 25.08.2018. и среду 29.08.2018. Одабрани су ови
дани јер је капацитет саобраћаја тим данима према Смарт Плану 2018. године
највећи (Smart plan, 2018). Подаци о броју бициклиста који се крећу по
бициклистичкој траци на коловозу у Кисачкој улици у Новом Саду, су измерени у
три интервала, где су прва два интервала трајала по два сата, а трећи један сат.
Временски интервали у којима су бициклисти бројани су вршни сати 07-09h, 15-17h
и 19-20h.

Слика 1. Попречни профил анализираног дела Кисачке улице
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Анализарана деоница улице састоји се од по једне саобраћајне траке у оба смера,
бициклистичких трака на коловозу, са једне стране између тротоара и саобраћајне
траке и са друге стране између обележеног паркинга и саобраћајне траке, затим
обележеног паркинга са парне стране бројева у улици између тротоара и
бициклистичке траке, као и тротоара са обе стране улице (слика 1).
Кисачка улица у Новом Саду спаја централно подручје града са насељима као
што су Роткварија, Салајка па све до Клисе. Са њом се укрштају булевар Јаше
Томића и булевар краља Петра I, као и битније улице попут Партизанске и
Темеринске.
3.

РЕЗУЛТАТИ

У табели 1 дате су вредности за сва три интервала збирно, по данима одвојено.
Оно што је одлична страна овог бројања јесте да ниједан бициклиста није користио
саобраћајну траку за кретање, већ или бициклистичку траку или тротоар. Ситуације
у којима су се бициклисти на моменат кретали на саобраћајној траци јесте када су
наилазили на препреке. Тачније бициклисти су наилазили на паркирана возила на
бициклистичкој траци, па су их на кратко заобилазили ступајући тако у конфликтну
ситуацију са моторним возилима. Ове конфликтне ситуације биће приказане и
сликовно у даљем тексту рада.
Табела 1. Број бициклиста за сва три интервала који се креће по бициклистичкој
траци и тротоару

Дани
бројања

Бициклистичка
трака

Тротоар

Саобраћајна
трака

Субота

146

61

0

Среда

246

72

0

23%

29%
71%
Бициклистичка трака
Тротоар
Слика 2. Субота
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77%
Бициклистичка трака
Тротоар
Слика 3. Среда
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На сликама 2 и 3 дат је процентуални приказ бициклиста који се крећу по
бициклистичкој траци или тротоару, збирно за сва три интервала, за суботу и среду.
Гледајући збирни резултат од сва три интервала, примећује се велики проценат
бициклиста који се креће тротоаром уместо бициклистичком траком. На сликама 4
и 5 приказани су добри и лоши примери кретања бициклиста на анализираној
деоници Кисачке улице. Приликом кретања бициклиста у супротном смеру,
директно се ствара конфликтна ситуација између бициклиста, с обзиром да је
ширина бициклистичке траке намењена за један смер.

Слика 4. Пример правилног кретања (добар
смер кретања по бициклистичкој траци)

Слика 5. Пример неправилног кретања
(супротан смер кретања)

Кретање бициклиста по тротоару ствара конфликтну ситуацију између
бициклиста и пешака, јер нема довољно простора за кретање обе групе учесника у
саобраћају.
Као што се може уочити са слика 6 и 7, возила се паркирају на месту где нема
обележеног паркинга и на тај начин ометају кретање, квалитет и континуитет
бициклистичког саобраћаја а и оно најбитније угрожавају безбедност бициклиста.
Услед оваквих ситуација бициклисти су принуђени да своје кретање наставе
саобраћајном траком или тротоаром. На тај начин долазе у конфликтну ситуацију
са возачима моторних возила и пешацима.

Слика 6. Пример неправилног кретања

Слика 7. Непрописно паркирана возила
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4.

ДИСКУСИЈА

Након спроведене анализе и обраде података, резултати истраживања показују
да бициклисти у Кисачкој улици у већој мери користе бициклистичку траку на
коловозу. То је један од помака који је овом иновативном инфраструктуром
постигнут. Да би се постигли још бољи резултати, свака изграђена или обележена
инфраструктура, био то пут, стаза или паркинг, потребно је пратити и анализирати.
Посматрањем кретања бициклиста, примећено је да одређен број бициклиста и
поред обележених бициклистичких трака на коловозу, вози бицикл по тротоару што
би могло бити због страха. Овај страх би могао бити због близине одвијања
саобраћаја моторних возила поред бициклистичког, али и због близине обележеног
паркинга са непарне стране бројева Кисачке улице.
Такође, битно је споменути да у Кисачкој улици пролази велики број градских и
приградских аутобуских линија, што представља додатну неугодност
бициклистима. Када моторно возило те величине прође поред бициклисте, бука и
издувни гасови створе додатан стрес и напор за удобну вожњу бициклиста.

Слика 8. Попречни профил тренутног стања Кисачке улице

Између обележеног паркинга и бициклистичке траке постоји заштитна линија
(тампон) од 0,5 m због могуће опасности од налетања бициклисте на врата возила,
приликом отварања (слика 9).
248

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

Слика 9. Заштитна линија између паркинга и бициклистичке траке (тампон)

Слика 10. Предлог реконструкције попречног профила Кисачке улице на анализираној
деоници

На слици 10 дат је предлог реконструкције попречног профила Кисачке улице,
са којим би се добио већи простор за маневар бициклиста. Према постојећем стању,
бициклистичкa тракa са парне стране бројева улице je ширине 0,9m, док је са
непарне стране бројева улице ширина бициклистичке траке 0,95m. Реконструкцијом
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која је предложена, простор за кретање бициклиста за оба смера са непарне стране
бројева би износио 2m. Такође, овом реконструкцијом бициклисти не би имали
нелагодан осећај због паркираних возила са парне стране бројева у улици, као што
је то случај са постојећим стањем.
У наредном делу рада биће приказани примери добре праксе који би могли
утицати на повећање броја бициклиста на анализираној деоници Кисачке улице и
повећати њен квалитет кретања. Материјал од којег би се израдила бициклистичка
трака је бехатон црвене боје. Предлаже се овај материјал због мањег загађења
животне средине.

Слика 1. Пример бициклистичке траке од
бехатона у Даблину

Слика 2. Путни разделник Армадило у
Барселони 1

Слика 3. Путни разделник Армадило у
Барселони 2

Слика 4. Путни разделник Армадило у
Барселони 3

Између бициклистичке и саобраћајне траке предлажу се „Армадило“
граничници (путни разделник) или стубићи, како би се створио већи осећај
сигурности и угодности вожње за бициклисте, а уједно би се на тај начин и спречило
непрописно паркирање моторних возила.
„Армадило“ разделници трака могу бити лако постављени на путевима како би
разделили саобраћајну траку од бициклистичке траке и благо подсетили возаче
аутомобила да се клоне бициклиста. Ово приступачно решење значајно може да
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побољша безбедност на путевима и смањи незгоде. Армадило путни разделници
трака су направљени од мекане пластике, тако да неће уништити гуме на
аутомобилима и бициклама уколико их возачи случајно прегазе. То значи да је
могуће да возила хитне помоћи и полицијски аутомобили директно пређу преко њих
уколико имају потребе за тим. Путни разделник трака Армадило (животиња оклопник) је већ постигао велики успех у неколико већих градова у Шпанији.
(http://www.gradjevinarstvo.rs/tekstovi/4861/820/armadilo-razdelnik-biciklisticke-odputne-staze-od-reciklirane-plastike, 15.01.2019.)

Слика 5. Пример заштитних
стубића бициклистичке траке
у Гласгову у Шкотској

Слика 6. Постер са приказом минималног растојања

Пошто је Кисачка улица стамбено пословног карактера, при одабиру изградње
стубића као граничника између бисиклистичког и моторног саобраћаја, на простору
испред улаза у стамбене и пословне објекте предлаже се већи размак између
стубића, како би био омогућен прилаз возилима хитних служби.
Постер на слици 6 би требао да привуче још већу пажњу на проблем удаљености
бицикла од возила. На њему је сликовито приказано минимално растојање када
бициклиста обилази моторно возило, као и када моторно возило обилази
бициклисту. Недовољно бочно одстојање приликом претицања возила и нагло
отварање врата аутомобила, за бициклисте представља значајан ризик. На овај
начин имамо константно пружање едукативне информације, уз минималне
трошкове и напоре реализације.
5.

ЗАКЉУЧАК

Због релативно мале цене израде и доступности бицикл је данас најчешће
превозно средство. Претпоставља се да данас на свету постоји преко 1.000.000.000
бицикала. Чињеница је да је у поређењу с другим уобичајеним превозним
средствима (нпр. аутомобилом) далеко мање опасан по загађење околине, а уједно
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има и врло позитивног учинка на здравље људи који возе бицикл. Бројни градови
осигуравају за бициклисте различиту инфраструктуру која им олакшава вожњу.
Након извршеног бројања бициклиста на деоници Кисачке улице, за сва три
интервала у оба дана, преко 20% избројаних бициклиста користи тротоар. На основу
детаљне анализе може се уочити битан утицај бициклистичке инфраструктуре на
учешће бициклиста у саобраћају. Што је бициклистичка инфраструктура
развијенија то је учешће бициклиста веће. Кисачка улица представља важан део
саобраћајне мреже Града Новог Сада, јер повезује неколико насеља, тачније северни
део града са централним. Бициклисти који се крећу у овој улици, у мањој мери
показују бојазност слободног коришћења бициклистичке траке на коловозу. Из тог
разлога даје се претпоставка да би број бициклиста на овој деоници био већи, када
би бициклистичка стаза пружила већи квалитет и осећај лагодног и пријатног
кретања.
6.
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