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САМОПРИЈАВЉЕНА АГРЕСИЈА КОД АКТИВНИХ БИЦИКЛИСТА 
Александар Булајића1, Драган Јовановићб, Бошко Матовићв 

Резиме: Сваки животни простор има четири егзистенцијалне функције: рад, становање, рекреацију и 

саобраћај. Дакле, саобраћај је егзистенцијална функција животног простора, која за циљ има да повеже 

друге функције, уз што мање негативне ефекте и последице. Безбедност саобраћаја је научна дисциплина 

која се бави изучавањем свих негативних ефеката и последица саобраћаја, а како би се разумеле 

законитости настанка и оптимизовале методе смењења негативних ефеката и последица саобраћаја. 

Праћење стања безбедности саобраћаја представља озбиљан научни изазов. Када су у питању 

бициклисти у безбедности саобраћаја, њихова рањивост јавља се као кључни проблем. Они су тешко 

уочљиви за друге учеснике у саобраћају, а од заштитне опреме, често немају апсолутно ништа осим своје 

одеће па се по томе драстично разликују највише од возача моторних возила. Оно што је такође важно 

када је безбедност бициклиста у саобраћају у питању, јесте чињеница да бициклисти различите старосне 

доби и пола имају различите психофизичке способности, с обзиром да деца бициклисти углавном немају 

довољно искуства и знања, а старији бициклисти имају смањену моћ запажања, смањене физичке 

способности, покретљивост и томе слично. У просеку се у републици Србији региструје око 1.830 

саобраћајних незгода годишње у којима је барем један од учесника био бициклиста, што чини око 5% од 

укупног годишњег броја саобраћајних незгода. У овом раду бавићемо се анализом резултата, добијених 

анкетирањем грађана, активних бициклиста, у Новом Саду, о количини љутње и агресије које осећају 

према другим учесницима у саобраћају у току вожње бицикла. 

Кључне речи: Безбедност саобраћаја, саобраћајне незгоде са бициклистима, понашање, љутња, агресија. 

SELF-REPORTED AGGRESSION IN ACTIVE CYCLISTS 

Abstract: Each living space has four existential functions: work, housing, recreation and transportation. So, the 

traffic was existential function of living space, which aims to link other functions with the least negative effects 

and consequences. Traffic safety is a scientific discipline that deals with the study of the negative effects and 

consequences of traffic, in order to understand the rules of origin and optimize methods to decrease the negative 

effects and consequences of traffic. Monitoring the traffic safety situation is a serious scientific challenge. When 

it comes to cyclists in road safety, their vulnerability appears as a key problem. They are hardly visible to other 

road users, and the protective equipment, often have absolutely nothing but their clothes so drastically different 

in that most of the drivers of motor vehicles. What is also important when the safety of cyclists in traffic is 

concerned, is the fact that cyclists of all ages and sexes have different mental and physical abilities, given that 

children cyclists generally do not have enough experience and knowledge, a senior cyclists have reduced powers 

of observation, reduced physical capability, mobility, and the like. On average in the Republic of Serbia 

registered about 1,830 accidents a year in which at least one of the participants was the cyclist, which accounts 

for about 5% of the total annual number of traffic accidents. 

In this paper, we will deal with the analysis results obtained by surveys of the citizens, the active cyclist, in Novi 

Sad, on the amount of anger and aggression that is experiencing to other participants in traffic in the course of 

cycling. 

 

Keywords: Traffic safety, traffic accidents with cyclists, behavior, anger, aggression. 
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1. УВОД 

Сваки животни простор има четири егзистенцијалне функције: рад, становање, 

рекреацију и саобраћај. Дакле, саобраћај је егзистенцијална функција животног 

простора, која за циљ има да повеже друге функције, уз што мање негативне ефекте и 

последице. 

Безбедност саобраћаја је научна дисциплина која се бави изучавањем свих 

негативних ефеката и последица саобраћаја, а како би се разумеле законитости 

настанка и оптимизовале методе смењења негативних ефеката и последица саобраћаја. 

Праћење стања безбедности саобраћаја представља озбиљан научни изазов. Када су 

у питању бициклисти у безбедности саобраћаја, њихова рањивост јавља се као кључни 

проблем. Они су тешко уочљиви за друге учеснике у саобраћају, а од заштитне опреме, 

често немају апсолутно ништа осим своје одеће па се по томе драстично разликују 

највише од возача моторних возила. 

Оно што је такође важно када је безбедност бициклиста у саобраћају у питању, 

јесте чињеница да бициклисти различите старосне доби и пола имају различите 

психофизичке способности, с обзиром да деца бициклисти углавном немају довољно 

искуства и знања, а старији бициклисти имају смањену моћ запажања, смањене 

физичке способности, покретљивост и томе слично. 

У периоду од 2014 - 2017. године, у Републици Србији регистровано је 180 

саобраћајних незгода са смртним последицама у којима су учествовали бициклисти. У 

овим саобраћајним незгодама погинуло је 175 бициклиста. Бициклисти чине 10% свих 

погинулих лица у саобраћајним незгодама у Републици Србији, док повређени 

бициклисти чине 8% свих повређених лица у саобраћајним незгодама у Републици 

Србији. Дакле, свако десето погинуло лице и свако дванаесто повређено лице у 

Републици Србији је бициклиста. 

У просеку се у Републици Србији региструје око 1.830 саобраћајних незгода 

годишње у којима је барем један од учесника био бициклиста, што чини око 5% од 

укупног годишњег броја саобраћајних незгода.  

У овом раду бавићемо се анализом резултата, добијених анкетирањем грађана, 

активних бициклиста, у Новом Саду, о количини љутње и агресије које осећају према 

другим учесницима у саобраћају у току вожње бицикла. 

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

Мали број истраживања је спроведен на тему агресивног понашања активних 

бициклиста и потенцијалних последица по безбедност до којих та агресија може 

довести. Скорашња истраживања показала су да одређене ситуације могу изазвати бес 

код бициклиста и да то зависи, како од нивоа комфора бициклисте при вожњи, тако и 

од врсте корисника пута где се јавља провокација. Колико је значајно разумети која 

путна околина, ситуације и интеракције изазивају бес при вожњи бицикла, толико се, 

чак и више, јавља потреба за разумевањем како се бавити бесом, чак и ако се 

манифестује у агресији. 

Потпуно супротно домену бициклиста, рађен је велики број истраживања на тему 

агресивног понашања возача моторних возила. Ова истраживања показују да се 

агресија може манифестовати у понашањима која повећавају ризик од незгоде. Ово 
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укључује вожњу сувише близу другом возилу, повећање брзине, као и претицање. И 

заиста, студије вожње показале су да, када су агресивни, возачи имају 35 пута веће 

шансе за учешће у саобраћајној незгоди, него када возе под нормалним околностима. 

По томе се закључује да агресија код бициклиста може бити повезана са повећаним 

ризиком од саобраћајне незгоде, у зависности од врсте агресије. Ово је у великој вези са 

безбедношћу на путу, с обзиром да су бициклисти већ сами по себи рањива група у 

саобраћају и која је диспропорционално много више заступљена у статистици повреда. 

Извршено је емпиријско истраживање мањих размера на овом пољу како би се најпре 

разумела агресија код возача бицикала и њена повезаност са учешћем у саобраћајним 

незгодама. Ако се узме у обзир да су услови за вожњу бицикла различити у односу на услове за 

вожњу моторних возила, вероватно је да бициклисти не испољавају исте врсте и нивое агресије 

као возачи моторних возила. Према генералном моделу агресије (Anderson and Bushman, 2002), 

агресија је одређена јединственом комбинацијом индивидуалних и ситуационих фактора. 

Кључно за ово је процена прикладности одговора на ситуацију и предвиђених исхода 

агресивног понашања. Бициклисти су по природи рањивија категорија од возача моторних 

возила због слабије физичке заштите и редуковане толеранције на биомеханичке силе. То се, 

пре свега, односи на оне возаче бицикала који возе по коловозу. Као такви, бициклисти који 

возе по коловозу мање вероватно показују агресију према возачима моторних возила него 

остали учесници у саобраћају. 

Rowden et al. (2016) су истраживали агресију код мотоциклиста који су, такође, рањивија 

категорија у односу на возаче моторних возила са којима деле путну мрежу. У овој студији 

појављују се јасне разлике између вожње возила са два точка и возила са четири точка, за исте 

испитанике. Перцепције сопствених вештина биле су значајни показатељ агресивне вожње 

возила са два точка, али и знатно мање значајан показатељ код агресивне вожње возила са 

четири точка, чиме долазимо до закључка да процена ситуације и улога појединца у њој јесу 

темељ агресије. Агресија, уколико је испољена, може бити ограничена на оне који осећају 

самоувереност у одређеним условима. 

Уобичајена типологија бициклиста, развијена од стране Geller (2009) дели људе у четири 

категорије на основу њихове заинтересованости за вожњу бицикла и самопријављен ниво 

удобности у току вожње истог. Ово се креће од изузетно мале заинтересованости и апсолутно 

никакве намере за вожњу бицикла до страствених бициклиста, који су сигурни у своје 

способности при вожњи бицикла у свим окружењима пута. Стога се претпоставља да се 

агресивно испољавање беса може разликовати на основу класификације кроз ову типологију. 

Једна претходно објављена студија истраживала је агресију код бициклиста узимајући у 

обзир ставове према вожњи бицикала као предсказиваче агресије (Møller and Haustein, 2017.). 

Møller и Haustein су, 2017. године, испитали агресију као одговор на бес код великог броја 

возача бицикала у Данској. Како би измерили агресију, увели су скалу направљену да мери 

агресивне експресије беса код возача (Driving Anger Expression Inventori – DAX-short). DAX-

short је од возача захтевао да оцене фреквенцију петнаест врсти агресивног понашања која су 

одговор на љутњу у току вожње. Она се комбинује у четири категорије агресије:  

• адаптивно – конструктивна агресија, 

• вербална агресија, 

• лична – физичка агресија и  

• коришћење возила за испољавање агресије. 

Од појединаца се очекивало да размотре у току вожње, а затим и да оцене 

учесталост којом би припали сваком од наведених типова понашања када су бесни у 

току вожње. 

Прилагођена скала, попис бициклистичких израза беса (Cycling Anger Expression 

Inventory – CAX) користи тринаест од првобитних петнаест типова понашања. Од 
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појединаца је захтевано да замисле да возе бицикл и да оцене учесталост којом би 

учествовали у сваком типу понашања када осете бес, тј. љутњу, у току вожње бицикла. 

САХ комбинује три категорије агресије: 

• адаптивно – конструктивна агресија, 

• вербална агресија и  

• лична – физичка агресија. 

Адаптивно – конструктивна агресија одговара на бес укључујући описивање 

позитивних начина за решавање проблема беса, као што је причање самом себи да не 

треба бринути о ситуацији. Вербално агресивни изрази беса укључују понашања попут 

вике или упребе непристојних израза упућених другом кориснику пута. Лично – 

физички начини решавања проблема беса укључују понашања где возач употребљава 

своје тело како би изразио љутњу, као што је кретање у смеру другог корисника пута. 

Било да је у питању вожња бицикла или неког моторног возила, појединци се са 

бесом чешће суочавају конструктивно. Такође, закључено је да се вербална агресија 

испољава чешће у односу на личну – физичку. Møller и Haustain су дошли до тога да су 

појединци чешће пријављивали вербалну агресију при вожњи моторних возила у 

поређењу са вожњом бицикала, док су појединци чешће пријављивали личну – физичку 

агресију при вожњи бицикла него при вожњи моторних возила. Ови резултати указују 

на то да, док тенденције ка неком типу одговора могу бити својствене, агресија је на 

неки начин регулисана у складу са ситуацијом и стога се може разликовати током 

вожње бициклом. 

Фактори који предвиђају појаву агресије код бициклиста су, такође, слични онима 

који се могу уочити при агресивној вожњи моторних возила. На пример, млађи возачи, 

мушкарци и они који возе чешће имају веће предиспозиције да у вожњи бицикла буду 

агресивни. Позитивни ставови према вожњи бицикла нису били повезани са агресијом 

при вожњи бицикла. Агресија повезана са учешћем у незгоди указује и на то да ће 

агресија код возача бицикала бити повезана са учешћем у незгоди. 

Møller и Haustain су извршили истраживање користићи се искуствима бициклиста у 

Данској. Како Данска може да се похвали великим бројем активних бициклиста, велика 

је вероватноћа да ће тамо бити приказан већи ниво бициклистичких вештина код 

учесника у испитивању, него што би то био случај у другим земљама. 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

3.1. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ овог истраживања било је утврђивање колико одређене ситуације у саобраћају 

изазивају љутњу код бициклиста на подручју града Новог Сада, а како би се пронашли 

и одређени начини на које би се том љутњом могло управљати. Како је на подручју 

Новог Сада, као и Републике Србије, урађен мали број исраживања на тему 

бициклиста, а готово ни једно на тему агресивног понашања активних бициклиста у 

саобраћају, ово истраживање би требало да нам да одговори на питања које то 

ситуације и колико утичу на ову категорију учесника у саобраћају у нашем граду. 
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3.2.  МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

3.2.1. Простор и време истраживања 

Просторни оквир у ком је извршено ово истраживање обухвата подручје града 

Новог Сада, Истраживачки материјал, тј. анкетни обрасци, подељени су на шест 

локација, и то: плато испред тржног центра Променада, улаз у Електротехничку школу 

„Михајло Пупин“, главни улаз на градску плажу Штранд, главни улаз Факултета 

техничких наука, раскрсница улица Футошке и Јеврејске и испред улаза у Студентску 

мензу.  

3.2.2. Алати 

Целокупна статистичка анализа је спроведена у статистичком пакету SPSS 22.0, а 

подаци су затим пренети у програм Microsoft Excel 2010. 

3.2.3. Анкетни обрасци 

Сарадњом између Факултета техничких наука у Новом Саду и Високе техничке 

школе струковних студија у Новом Саду, формиран је анкетни образац који се састоји 

од 156 питања подељених у 4 целине, везане за понашања бициклиста и њихове навике 

у току вожње, као и 9 личних питања, тј. питања о самом учеснику у анкети. Време 

потребно за попуњавање самог обрасца било је 15-20 минута. На крају сваког обрасца 

налази се мапа адреса, тј. места на којима су учесници, након попуњавања, исту могли 

одложити у посебно означену кутију постављену за потребе истраживања. Такође, 

учесници у истраживању могли су фотографисати попуњен анкетни образац и послати 

га на E-mail адресу или Вибер контакт особе, који су се налазили на првој страни 

обрасца. Поред тога, постојала је опција попуњавања обрасца у електронској форми, 

чијем се линку могло приступити скенирањем кода који се такође налазио на првој 

страни обрасца. 

3.3.  УЧЕСНИЦИ И ПРОЦЕДУРЕ 

Укупно 87 особа предало је потпуно или делимично попуњен анкетни образац о 

својим искуствима у току вожње бицикла. Од укупног броја предатих анкетних 

образаца, 50 их је било попуњено од стране припадника мушког, а 36 од стране 

припадница женског пола, док је на једном анкетном обрасцу дај податак недостајао. 

Учесници у истраживању пријавили су да је у највећем проценту случајева (64,7%), 

сврха њиховог путовања била посао, односно куповина. Томе је следио одговор да се 

бицикл најчешће употребљава у рекреативној вожњи (30,6%), а најмањи проценат 

имала је професионалана вожња (4,7%). 

Студенти на факултету или високој школи били су они који су вратили највише 

попуњених образаца (43%), пратили су их ученици средњих школа (40,7%), затим 

особе са завршеним шестим степеном образовања, тј. мастер студијама (14%) и на крају 

основношколци (2,3%). Чак 88,4% испитаника пријавило је да најчешће возе бицикл у 

насељу по бициклистичкој стази. 

На крају, испитаници су одговарали на питање о историји њихових саобраћајних 

незгода у протекле две године. Највећи проценат, од чак 87,2% испитаника, пријавило 

је да у протекле две године нису имали нити једну саобраћајну незгоду. 9,3%, тј. 
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укупно 8 учесника, имало је једну саобраћајну незгоду у овом периоду,а 3 учесника, 

што чини 3,5% укупног броја испитаника имало је 2 или више саобраћајне незгоде. 

3.4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Према анкетирању које је спроведено, анализу резултата за агресију код активних 

бициклиста је могуће поделити у четири категорије и то:  

1. анализа резултата за бициклисте који показују знакове агресије према другим 

бициклистима, 

2. анализа резултата за бициклисте који показују знакове агресије према пешацима,  

3. анализа резултата за бициклисте који показују знакове агресије према возачима 

моторних возила и 

4. анализа резултата за бициклисте који показују знакове агресије због стања 

коловоза, бициклистичких стаза, околине и полиције.  

3.4.1. Анализа резултата за бициклисте који показују знакове агресије према другим 

бициклистима 

Од укупно 57 питања на која су учесници у акнети одговарали, у ову категорију 

питања спада 19 истих. У тим питањима, анкетирана лица су имала прилику да изразе 

своју љутњу према другим возачима бицикала, тј. према њиховом понашању у току 

вожње. 

 

Табела 3.1. Табеларни приказ анализе резултата за бициклисте који показују знакове агресије према другим 

бициклистима 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Бициклиста на бициклистичкој стази 

вози бицикл погрешном страном 

23 26,4 20 23,0 21 24,1 16 18,4 7 8,0 

Бициклиста Вас својим понашањем 

присиљава да сиђете са Ваше путање 

3 3,4 14 16,1 26 29,9 15 17,2 29 33,3 

Бициклиста се креће врло брзо ка Вама 

и тиме Вас омета 

31 35,6 24 27,6 19 21,8 10 11,5 3 3,4 

Бициклиста који Вас претиче не даје 

звучни сигнал звонцетом 

32 38,1 31 36,9 9 10,7 10 11,9 2 2,4 

Бициклиста вози бицикл по средини 

стазе 

22 25,9 18 21,2 27 31,8 10 11,8 8 9,4 

Бициклиста иза Вас Вас упозорава 

прекомерном употребом звонцета 

23 27,1 22 25,9 18 21,2 13 15,3 9 10,6 

Бициклисти се крећу на 

бициклистичкој стази паралелно (у 

пару) и разговарају 

21 24,4 19 22,1 20 23,3 12 14,0 14 16,3 

Бициклиста Вас небезбедно претиче 13 14,9 27 31,0 26 29,9 10 11,5 11 12,6 

Бициклиста Вам ноћу долази у сусрет и 

заслепљује Вас јаким или трепћућим 

светлом 

23 27,1 26 30,6 14 16,5 15 17,6 7 8,2 

Бициклисти не обраћају пажњу на 

звучни сигнал звонцета који им 

упућујете  

7 8,1 18 20,9 30 34,9 17 19,8 14 16,3 

Бициклиста се на бициклистичкој стази 

креће кривудаво 

13 15,1 20 23,3 21 24,4 19 22,1 13 15,1 

Бициклиста Вам не уступа првенство 14 16,3 28 32,6 22 25,6 10 11,6 12 14,0 
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пролаза 

Бициклиста испред Вас се креће 

преспоро 

32 37,6 20 23,5 14 16,5 10 11,8 9 10,6 

Бициклисти Вам упућују негативне 

коментаре 

14 16,1 13 14,9 24 27,6 18 20,7 18 20,7 

Бициклиста Вас претиче у уској траци 17 20,0 23 27,1 27 31,8 11 12,9 7 8,2 

Бициклиста приликом скретања или 

заустављања не даје сигнал руком 

21 24,4 22 25,6 18 20,9 16 18,6 9 10,5 

Бициклиста блокира бициклистичку 

стазу и намерно не жели да се помери 

5 5,7 6 6,9 15 17,2 19 21,8 42 48,3 

Бициклиста вози ноћу без употребе 

светала 

17 19,8 21 24,4 18 20,9 16 18,6 14 16,3 

Бициклисти користе мобилни телефон 

или слушају музику са слушалицама у 

ушима 

21 25,0 17 20,2 21 25,0 9 10,7 16 19,0 

Просечна вредност 19 21,6 20 23,8 21 23,9 13 16,5 13 14,9 

1 – уопште нисам љут; 2 – мало сам љут; 3 – прилично сам љут; 4 – врло сам љут; 5 – изузетно 

сам љут 

 

Анализирајући резултате из Табеле 3.1., долази се до закључка да су активни 

бициклисти најчешће „прилично љути“ што се може видети на Графикону 3.1. 

(просечно 23,9%, тј. 20 од 87 испитаних). Висок је и проценат одговора „уопште нисам 

љут“ (21,6), док су „изузетно љути“ у најмањем броју (у просеку 13 од 87 испитаника). 

 

21,6%

23,8%

23,9%

16,5%

14,9%

Бициклисти који показују знакове агресије 

према другим бициклистима

"Уопште нисам љут" "Мало сам љут"

"Прилично сам љут" "Врло сам љут"

"Изузетно сам љут"

 
Графикон 3.1. Просечни удео учесника у анкети по нивоу агресије који осећају према другим бициклистима у току 

вожње 

 

3.4.2. Анализа резултата за бициклисте који показују знакове агресије према пешацима 

Од укупно 57 питања из анкете 12 се односи на односе између бициклиста и пешака, односно 

на количину агресије коју бициклисти осећају приликом интеракције са пешацима на коловозу 

или бициклистичкој стази. 

 

 

 

 

 
Табела 3.2. Табеларни приказ анализе резултата за бициклисте који показују знакове агресије према пешацима 
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 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Пешаци не обраћају пажњу на 

бициклисте 

9 10,3 14 16,1 13 14,9 20 23,0 30 34,5 

Пешаци не обраћају пажњу када им 

сигнализирате звонцетом да се помере 

5 5,7 13 14,9 19 21,8 18 20,7 32 36,8 

Пешак користи мобилни телефон или 

слуша музику са слушалицама у ушима 

у близини бициклистичке стазе 

19 21,8 19 21,8 12 13,8 11 12,6 26 29,9 

Пешак блокира бициклистичку стазу 5 5,8 14 16,3 17 19,8 16 18,6 34 39,5 

Пешаци блокирају бициклистички 

прелаз на раскрсницама или пешачким 

прелазима 

11 12,6 18 20,7 17 19,7 24 27,6 17 19,7 

Родитељи се крећу са колицима за бебе 

или малом децом по бициклистичкој 

стази 

26 29,9 16 18,4 10 11,5 13 14,9 22 25,3 

Пешаци претрчавају бициклистичку 

траку 

15 17,6 17 20,0 25 29,4 21 24,7 7 8,2 

Пешаци се крећу по бициклистичкој 

траци 

8 9,4 14 16,5 12 14,1 23 27,1 28 32,9 

Кућни љубимци се крећу по 

бициклистичкој стази 

15 17,9 16 19,0 13 15,5 17 20,2 23 27,4 

Пешак изненадно закорачи на 

бициклистичку стазу испред Вас 

5 5,9 16 18,8 19 22,4 18 21,2 27 31,8 

Пешаци вам упућују псовке или 

непријатељске гестове када им 

сигнализирате звонцетом да се помере 

4 4,7 10 11,6 17 19,8 18 20,9 37 43,0 

Пешак прелази бициклистичку стазу 

без обраћања пажње на бициклисте 

3 3,6 11 13,3 14 16,9 21 25,3 34 41,0 

Пешак намерно блокира 

бициклистичку стазу којом се крећете 

5 6,0 5 6,0 19 22,6 20 23,8 35 41,7 

Просечна вредност 10 11,6 14 16,4 16 18,6 18 21,6 27 31,7 

1 – уопште нисам љут; 2 – мало сам љут; 3 – прилично сам љут; 4 – врло сам љут; 5 – изузетно 

сам љут 

 

Анализом Табеле 3.2. долазимо до закључка да су активни бициклисти „изузетно 

љути“ када дође до интеракције са пешацима. Просечно, 27 од 87 учесника у 

истраживању (31,7%) изјаснило се као „изузетно љуто“ у овим интеракцијама. С друге 

стране, одговор „уопште нисам љут“ био је најређе заокруживан, просечно 11,6% 

учесника заокружило је поменути одговор. 
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"Уопште нисам 

љут"

11,6%

"Мало сам 

љут"

16,4%

"Прилично сам 

љут"

18,6%

"Врло сам љут"

21,6%

"Изузетно сам 

љут"

31,7%

Бициклисти који показују знакове агресије према 

пешацима

 
Графикон 3.2. Просечни удео учесника у анкети по нивоу агресије који осећају према пешацима у току вожње 

 

34.5
36.8

29.9

39.5

19.7

25.3

8.2

32.9

27.4

31.8

43
41

41.7

"Изузетно сам љут" - пешаци

 
Графикон 3.3. Интеракција бициклиста и пешака – проценти за одговор „изузетно сам љут“ 

 

На графикону 3.3. можемо да приметимо да бициклисти одређена понашања 

пешака према њима оцењују као нимало проблематична, док се код неких јавља већи 

проценат просечног одговора, па тиме закључујемо да су та понашања, у неку руку 

проблематична, из угла бициклиста. 

Радња која, евидентно, најмање смета активним бициклистима у Новом Саду, а 

тиче се пешака, јесте претрчавање пешака преко бициклистичких стаза, са процентом 

просечног одговора од 8,2%. 

Са друге стране, оно што новосадским бициклистима највише смета код пешака 

јесте упућивање псовки на сигнализирање звонцетом. 
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3.4.3. Анализа резултата за бициклисте који показују знакове агресије према возачима 

моторних возила 

Број питања која су се односила на интеракцију између бициклиста и возача 

моторних возила у овој анкети је 15 од 57. Кроз њих су учесници објаснили колику 

количину љутње осећају према возачима моторних возила који их својим возилима 

ометају у вожњи. 

 
Табела 3.3. Табеларни приказ анализе резултата за бициклисте који показују знакове агресије према возачима 

моторних возила 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Возачи аутомобила Вам упућују 

негативне коментаре или псовке када 

возите бицикл на коловозу 

16 18,4 15 17,2 14 16,1 15 17,2 27 31,0 

Возачи аутомобила не обраћају пажњу 

на бициклисте приликом скретања 

3 3,4 9 10,3 16 18,4 23 26,4 36 41,4 

Аутомобил Вам пресеца путању 

кретања при излажењу са паркинга или 

отварањем врата на возилу 

5 5,7 10 11,5 19 21,8 24 27,6 29 33,3 

Аутомобил Вас претиче на малом 

бочном растојању 

8 9,4 13 15,3 20 23,5 30 35,3 14 16,5 

Вожња аутомобила по бициклистичкој 

траци 

3 3,5 7 8,2 11 12,9 15 17,6 49 57,6 

Аутомобили Вас претекну, а затим 

скрећу у десно или се зауставе испред 

Вас 

3 3,4 11 12,6 13 14,9 17 19,5 43 49,4 

Аутомобил Вас присиљава да сиђете са 

ваше путање 

2 2,3 11 12,8 25 29,1 26 30,2 22 25,6 

Аутомобили Вас претичу или скрећу 

испред Вас при великим брзинама 

1 1,2 10 11,6 25 29,1 21 24,4 29 33,7 

Возачи аутомобила Вам свирају када 

возите на коловозу 

8 9,4 13 15,3 31 36,5 17 20,0 16 18,8 

Вожња мотоцикала/мопеда по 

бициклистичкој стази 

14 16,1 22 25,3 14 16,1 20 23,0 17 19,5 

Аутомобил Вас претиче у уској траци 10 12,0 17 20,5 22 26,5 20 24,1 14 16,9 

Аутомобили блокирају бициклистички 

прелаз испред Вас приликом 

заустављања на семафору или 

приликом скретања и пропуштања 

пешака 

8 9,5 16 19,0 19 22,6 19 22,6 22 26,2 

Паркирање дела или целог возила на 

бициклистичкој стази 

4 4,8 9 10,7 14 16,7 28 33,3 29 34,5 

Аутомобил Вам не уступа првенство 

пролаза 

6 7,1 11 13,1 27 32,1 24 28,6 16 19,0 

Аутомобил се брзо креће и претиче Вас 

при малом бочном растојању 

6 7,1 14 16,7 18 21,4 24 28,6 22 26,2 

Просечна вредност 6 7,6 12 14,7 19 22,5 21 25,2 25 29,9 

1 – уопште нисам љут; 2 – мало сам љут; 3 – прилично сам љут; 4 – врло сам љут; 5 – изузетно 

сам љут 
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"Уопште 

нисам љут"

7,6%

"Мало сам љут"

14,7%

"Прилично сам 

љут"

22,5%

"Врло сам љут"

25,2%

"Изузетно сам 

љут"

29,9%

Бициклисти који показују знакове агресије према 

возачима моторних возила

 
Графикон 3.4. Просечни удео учесника у анкети по нивоу агресије који осећају према возачима моторних возила у 

току вожње 

 

Као и код предходне табеле која се бави односом бициклиста и пешака, и у односу између 

возача моторних возила и бициклиста, примећује се линеарно повећање љутње код бициклиста. 

Најмањи је број учесника у истраживању који су рекли да „уопште нису љути“ (6 од 87 

испитаника) у оваквим интеракцијама, док је број оних који су „изузетно љути“ највећи (25 од 

87). 

3.4.4. Анализа резултата за бициклисте који показују знакове агресије због стања 

коловоза, бициклистичких стаза, околине и полиције 

Најмањи број питања (9 од 57) у овој анкети посвећен је стању коловоза, 

бициклистичких стаза и околине у којој се крећу активни бициклисти, као и кажњавању 

од стране надлежног органа.  

 
Табела 3.4. Табеларни приказ анализе резултата за бициклисте који показују знакове агресије због стања коловаоза, 

бициклистичких стаза, околине и полиције 

 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Наиђете на висок ивичњак приликом 

прелажења коловоза 

17 19,5 25 28,7 16 18,4 13 14,9 16 18,4 

Због завршетка бициклистичке стазе 

морате да возите по коловозу 

29 33,7 24 27,9 10 11,6 8 9,3 15 17,4 

Наиђете на неосветљен део 

бициклистичке стазе 

31 36,5 22 25,9 20 23,5 5 5,9 7 8,2 

Кажњен си од стране полиције због 

вожње бицикла на местима где то није 

дозвољено 

28 32,6 15 17,4 12 14,0 10 11,6 21 24,4 

Наиђете на део бициклистичке стазе 

који је у лошем стању 

17 19,8 24 27,9 21 24,4 20 23,3 4 4,7 

Наиђете на део бициклистичке стазе 

који је лоше одржаван 

14 16,1 15 17,2 29 33,3 15 17,2 14 16,1 

Кажњен си од стране полиције за 

вожњу бицикла погрешном страном 

пута 

32 37,6 20 23,5 10 11,8 11 12,9 12 14,1 

Наиђете на грађевинске радове у зони 

бициклистичке стазе 

30 34,9 26 30,2 16 18,6 5 5,8 9 10,5 
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Наиђете на веома узак део 

бициклистичке стазе 

27 31,4 29 33,7 16 18,6 11 12,8 3 3,5 

Кажњен си од стране полиције за 

вожњу бицикла без светала 

27 32,1 21 25,0 13 15,5 11 13,1 12 14,3 

Просечна вредност 25 29,4 22 25,7 16 18,9 10 12,7 11 13,2 

1 – уопште нисам љут; 2 – мало сам љут; 3 – прилично сам љут; 4 – врло сам љут; 5 – изузетно 

сам љут 

 

29,4%

25,7%
18,9%

12,7%

13,2%

Бициклисти који показују знакове агресије због стања 

коловоза, бициклистичких стаза, околине и полиције

"Уопште нисам љут"

"Мало сам љут"

"Прилично сам љут"

"Врло сам љут"

"Изузетно мас љут"

 
Графикон 3.5. Просечни удео учесника у анкети по нивоу агресије који осећају због стања коловоза, бициклистичких 

стаза, околине и полиције у току вожње  

 

Просечна вредност одговора „уопште нисам љут“ у Табели 3.4. показује да је тај 

одговор био најчешћи међу испитаницима (29,4% одговора). Прилично близу том 

одговору јесте и одговор „мало сам љут“ (25,7%) што нам показује да бициклисти не 

показују превелику количину агресије према путу по којем се крећу и полицији. 

 

48.3%

43%

57.6%

24.4%

Бициклиста блокира бици. стазу и

намерно не жели да се помери

Пешаци Вам упућују псовке или

непријатељске гестове када им

сигнализирате звонцетом да се помере

Вожња аутомобила по бициклистичкој

траци

Кажњен си од полиције због вожње

бицикла на местма где то није

дозвољено

"Изузетно сам љут"

 
Графикон 3.6. Просечни удео учесника у анкети на одговор „изузетно сам љут“кроз све четири категорије 

 

На графикону 3.6. приказане су највеће вредности, из све четири категорије, за 

одговор „Изузетно сам љут“. Мада су процентуално одговори прилично слични, 

можемо закључити да возаче бицикала у Новом Саду, са 57,6% одговора, највише љути 

понашање возача моторних возила. 
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3.5. САХ АНАЛИЗА  

 

САХ скала је скала пројектована да измери јачину агресивног испољавања љутње 

према другим корисницима пута од стране бициклиста. Ставке у овој скали процењују 

се на скали која садржи 5 тачака, тј. пет нивоа фреквенције, а они се крећу од никада до 

увек. 

У оквиру САХ анализе укључено је 14 фактора, тј. четрнаест питања на које су 

учесници у истраживању одговарали. У свим анкетним обрасцима недостајала су по 

два одговора из ове групе питања.  

Као и код Møller и Haustine, ових 14 ставки, тј. фактора, поделили смо у 3 групе, и 

то:  

• Адаптивно - конструктивни начини суочавања са бесом, 

• Вербално агресивно испољавање беса и  

• Лично – физичко испољавање беса. 

Од 13 питања, најчешћи одговори на љутњу су били „кажем себи да игноришем то“ 

и „кажем себи да не вреди бити део тога“. Када је бес испољен агресивно, најчешће је 

испољаван вербално. 

 

Табела 3.5. Резултати фактора САХ (број одговора и процентуални број одговора) 

 никада ретко понекад често увек 

Вичем на другог учесника у саобраћају 45 

(52,9%) 

24 

(28,2%) 

12 

(14,1%) 

3 

(3,5%) 

1 

(1,2%) 

Покушавам да прихватим да постоје 

фрустрирајуће ситуације 

3  

(3,5%) 

8  

(9,4%) 

22 

(25,9%) 

36 

(42,2%) 

16 

(18,8%) 

Сиђем са бицикла да се физички 

обрачунам са другим учесником у 

саобраћају 

70 

(82,4%) 

10 

(11,8%) 

3 

(3,5%) 

 

1 

(1,2%) 

1 

(1,2%) 

Кажем себи да не вреди нервирати се 

око тога 

2 

(2,4%) 

5 

(5,9%) 

14 

(16,5%) 

22 

(25,9%) 

42 

(49,4%) 

Наглас псујем другог учесника у 

саобраћају 

43 

(50,6%) 

27 

(31,8%) 

8 

(9,4%) 

5 

(5,9%) 

2 

(2,4%) 

Сиђем са бицикла и кажем другом 

возачу шта мислим 

60 

(70,6%) 

17 

(20,0%) 

6 

(7,1%) 

/ 2 

(2,4%) 

Возим много брзо 34 

(40,0%) 

24 

(28,2%) 

13 

(15,3%) 

12 

(14,1%) 

2 

(2,4%) 

Покушавам да упашим другог учесника 

у саобраћају 

73 

(85,9%) 

7 

(8,2%) 

3 

(3,5%) 

1 

(1,2%) 

1 

(1,2%) 

Покушавам да размишљам о 

позитивним решењима 

4 

(4,9%) 

9 

(10,6%) 

21 

(24,7%) 

23 

(27,1%) 

28 

(32,9%) 

Кажем себи да не вреди бити део тога 4 

(4,8%) 

6 

(7,1%) 

23 

(27,4%) 

28 

(33,3%) 

23 

(27,4%) 

Возим на малом одстојању иза других 

учесника у саобраћају 

19 

(22,6%) 

43 

(51,2%) 

12 

(14,3%) 

8 

(9,5%) 

2 

(2,4%) 

Вратим другом учеснику у саобраћају 

истом мером 

49 

(57,6%) 

20 

(23,5%) 

11 

(12,9%) 

5 

(5,9%) 

/ 

Наглас упућујем негативне коментаре 

другом учеснику у саобраћају 

51 

(60,0%) 

19 

(22,4%) 

12 

(14,1%) 

3 

(3,5%) 

/ 

Кажем себи да игноришем то 3 

(3,5%) 

7 

(8,2%) 

20 

(23,5%) 

27 

(31,8%) 

28 

(32,9%) 
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Покушавам да 

прихватим да 

постоје 

фрустрирајуће 

ситуације

Кажем себи да 

не врди 

нервирати се 

око тога

Покушавам да 

размишљам о 

позитивним 

решењима

Кажем себи да 

не вреди бити 

део тога

Кажем себи да 

игноришем то

3.5 2.4
4.9 4.8

3.5

9.4 5.9

10.6
7.1

8.2

25.9

16.5

24.7
27.4

23.5

42.2

25.9
27.1

33.3
31.8

18.8

49.4

32.9

27.4

32.9

Адаптивно - конструктивни начини за суочавање са љутњом

никада ретко понекад често увек

 
Графикон 3.7. Пет тачака процене адаптивно – конструктивних ставки за суочавање са љутњом 

 

На графикону 3.7. јасно се може видети да су адаптивно – конструктивне ставке 

најчешћи одговор на љутњу код испитаника, што је свакако изузетно добро, јер је то 

најбољи начин да се на љутњу да одговор. У просеку, 31,7% испитаника ће се увек 

овако суочити са незгодним ситуацијама у току вожње бицикла. 

 
Графикон 3.8. Пет тачака процене вербално - агресивних израза љутње изражених у процентима 

 

Кроз преглед графикона 3.8. можемо уочити да је изузетно велик проценат 

учесника у истраживању изјавило да ретко употребљава вербално – агресивне исказе 

љутње, а самим тим и да је значајно мали, тј. готово непостојећи проценат оних који 

увек вербално испољавају агресију ка другим учесницима у саобраћају, а приликом 

вожње бицикла. 
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4. ЗАКЉУЧАК 

Љутња и агресија, доказано је, доводе до неодговорне вожње и већег ризика од 

повреде. Поготово код бициклиста, који као рањива категорија учесника у саобраћају 

имају већу шансу да буду повређени уколико учествују у саобраћајној незгоди. 

Ниво безбедности бициклиста у саобраћају изузетно је мали и ако не постоји 

одговарајућа саобраћајна инфраструктура и ако нису обезбеђени услови за безбедно 

кретање бициклиста, они могу бити угрожени.  

Вожња бицикла у Новом Саду веома је заступљена и бициклисти чине велики део 

учесника у саобраћају на подручју града. Мрежа бициклистичких површина једна је од 

најдужих мрежа у читавој Републици Србији. 

Закључак на крају ове студије јесте да бициклисти у граду Новом Саду теже да на 

провокације и љутњу у саобраћају одговоре на конструктивни, „људски“ начин. Са 

пуно размишљања и речи, али што је битно, мало физичке агресије. Када и морају на 

неки начин да испоље љутњу, углавном то чине вербалним путем, који је свакако 

најсигурнији и најбезбеднији пут, како за остале учеснике у саобраћају тако и за њих 

саме. 
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