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САДРЖАЈ РАДА 
 
 
Уводне напомене 

Саобраћајна сигнализација и опрема 

Саобраћајни пројекат 
 обавезно заустављање« (II-2) обиљежава мјесто пред улазом у укрштање, односно спајање на ком је 

возач дужан зауставити возило и дати предност свим возилима која се крећу путем на коју он наилази 
или обиљежава мјесто испред прелаза пута преко жељезничке пруге у истом нивоу на ком је возач 
дужан зауставити возило и дати предност проласка свим возилима која се крећу жељезничком пругом 
на коју он наилази.  

Методологија 

Резултати 

Дискусија  

Закључак 

 



MEТОДОЛОГИЈА 
 
 
Бројање саобраћаја  

5 раскрсница (3 у Бања Луци, 2 у Лакташима)  

2 четворокраке , 3 трокраке 

Број возила на споредном прилазу, броји возила који се 
зауставио испред знака II-2,  

Расподјела по полу, да ли возило припада ауто-школи 

Да ли се зауставило због пјешака или не 

 



КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 
  

 
 
 

 

Јована Дучића – Паве Радана – 
Слободана  Јовановића  
 

Јосифа Панчића – Др Војислава 
Ђеде Кецмановића  

Раде Врањешевић – Булевар 
војводе Живојина Мишића 

Младена Стојановића и 
магистралног пута  М-16 

Улице Бранка Ћопића – Младена Стојановића – 
Краља Милутина у Лакташима  



ДИСКУСИЈА 
 
 
  



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 
Адекватно постављена саобраћајна сигнализација у 

оквиру једне средине, знатно утиче на поузданост система 
саобраћајне сигнализације 

Дизање повјерења у систем саобраћајне сигнализације 

Дјеловати у више праваца: 

адекватно планирање и пројектовање саобраћајне 
инфраструктуре 

Израђивати саобраћајне пројекте – техничку 
докиументацију 

Кампање и репресивне мјере 

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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