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Резиме: Теоријска настава постала је обавезни део обуке кандидата за возаче ступањем
новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и има циљ да кандидати за возаче
стекну основна знања за безбедно учествовање у саобраћају. Пре ступања овог Закона
акценат је био стављен на практичну обуку, ступањем новог истог поред практичног дела
додат је и теоријски део обуке кандидата за возаче. Чињеницом да теоријска обука
представља обавезу за све кандидате, спроведено је истраживање ставова кандидата за
возаче према систему теоријске обуке. Истраживање је спроведено над кандидатима који су
прошли кроз систем теоријске обуке, методом анкете. Циљ истраживања је уочити све
недостатке и проблеме, како и прихваћеност од стране кандидата, и на основу тога
предложити одговарајуће мере побољшања. Истраживање је спроведено од октобра 2014.
године до јануара 2015. године.
Кључне речи: теоријска обука, ставови, возачи.
Abstract: Theoretical classes are new in our legislation, and is aimed at candidates for drivers to
acquire the basic knowledge for safe participation in traffic. Before the entry of the new Law on
Traffic Safety emphasis is placed on practical training, a new law in addition to the practical part
was added and theoretically part of the training of candidates for drivers. The fact that the
theoretical training is an innovation, research of the attitudes of candidates for the drivers to the
system of theoretical training. The survey was conducted over candidates who have passed
through the system of theoretical training , through survey. The aim of the research is to spot all
the flaws and objections, as well as acceptance by the candidates, and propose appropriate
measures of improvement. The survey was conducted from October 2014 to January 2015.
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1.

УВОД

У систему Човек-Возило-Пут-Околина (Ч-В-П-О) најзначајнију улогу за
безбедност саобраћаја има човек. Улога човека се огледа у његовом безбедном
понашању и правилно формираним ставовима према безбедности саобраћаја.
Најкритичнију категорију представљају возачи, међу којима се издвајају возачи
почетници као најнебезбеднији у саобраћају. Како би се решио тај проблем, и
формирали се исправни ставови, а потом и возачи се безбедно понашали у
саобраћају, новим Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Службени
гласник Републике Србије (2009).), уведена је обавезна теоријска настава за
кандидате за возаче. Теоријска обука је формирана по угледу на светска искуства,
у највећој мери коришћена су искуства Аустралије са посебним освртом на књигу
(Вози безбедно), поред тога коришћена су искуства из Велике Британије и
Шведске. Циљ система теоријске наставе је да возачи почетници стекну основна
знања и формирају исправне ставове потребна за безбедно учествовање у
саобраћају. Знање кандидата за возаче се проверава на теоријском испиту који се
организује пре почетка практичног дела обуке. За спровођење теоријске наставе
задужени су лиценцирани предавачи теоријске наставе, а за проверу знања
Министарство унутрашњих послова Републике Србије (у даљем тексту МУП) и
лиценцирани испитивачи. Циљ теоријске наставе је да формира исправне ставове
кандидата за возаче уз помоћ предавача и предвиђеног знања.
Како би теоријска настава остварила жељене ефекте, односно унапредила
знање и повећала безбедност у саобраћају потребно је да буде прихваћена од
стране кандидата и да буде прилагођена њиховим могућностима савладавања.
Акценат у овом раду је стављен на прихватање, односно став возача према систему
теоријске обуке. Став је тенденција да се позитивно или негативно реагује према
одређеним ситуацијама, појавама, објектима или особама (Липовац, К. (2008).
Безбедност саобраћаја – уџбеник. ЈП Службени лист СРЈ, 105-114). Ставови више
него знања утичу на безбедност саобраћаја. Веома је важно системски и
континуирано утицати на изградњу ставова, јер су они део личности сваког
појединца. Како би се утврдили ставови кандидата за возаче према систему
теоријске обуке спроведено је анкетно истраживање где су кандидати износили
своје ставове.
2.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Основни метод прикупљања података била је анкета. У истраживању је
коришћен упитник који су аутори самостално саставили. Анкету су попуњавали
кандидати за возаче који су одслушали теоријску наставу. Истраживање је
спроведено у периоду од септембра 2014. године до јануара 2015. године, у аутошколама на територији града Београда, три ауто-школе на територији општине
Земун и две ауто-школе на територији општине Сопот. Анкета је спроведена по
принципу „подели-покупи“ где су кандидати самостално одговарали на 20
понуђених питања. У анкети су дефинисане три групе питања, прву групу питања
представљају питања о полу и годинама испитаника. Другу групу питања чине
питања која се односе на тематске целине које су слушане на теоријској настави, и
у овој групи питања испитаници су имали задатак да на скали од 1 до 5 оцене
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корисност одређене целине за безбедно учествовање у саобраћају. Трећу групу
питања чине питања о избору најзначајних области у систему теоријске наставе.
Сва питања су затвореног типа, што значи да су испитаници бирали један од
понуђених одговора. Како би се добили искрени одговори и како би се обезбедио
што већи квалитет резултата истраживања, анкета је реализована као анонимна.
Питања су системски повезана и служе за проверу поузданости добијених
резултата. У спроведеној анкети анкетирано је 44 кандидата за возаче који су
одслушали теоријску наставу. Ограничења која су се појавила приликом
истраживања односе се на малу популацију кандидата за возаче који су одслушали
теоријску наставу. Подаци добијени из анкете унесени су и обрађени у
софтверском пакету MC EXCEL v 2013, примењене су стандардне методе
дескриптивне и аналитичке статистике.
3.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

У овом делу рада представљени су најзначајнији резултати који су добијени у
наведеном истраживању. У истраживању је учествовало 44 испитаника, кандидата
за возача, где је 59,1% било мушког, а 40,9% женског пола. Испитаници су били
старости од 17 до 36 година, а медијана старости испитаника износила је 18,4
године.
У другој групи питања анализирана је свака тематска целина засебно, где су
испитаници оцењивали на скали од 1-5 корисност стеченог знања из дефинисане
тематске целине за безбедно учествовање у саобраћају. Циљ овог дела је био да се
идентификују теме које највише доприносе безбедном понашању у саобраћају, и
на које се мора обратити посебна пажња током спровођења теоријске обуке.
Трећа група питања састоји се од питања која имају за циљ да идентификују
најзначајније тематске целине за безбедно учествовање у саобраћају, тематске
целине које су кандидатима најтеже за савладавање током теоријске обуке, питања
која се односе на начин учења кандидата и општи утисак кандидата да ли је
спреман на безбедно учешће у саобраћају
Обрађене тематске целине у другој групи питања су следеће:














Т1 - Безбедност саобраћаја
Т2 - Возач
Т3 - Пут
Т4 - Возило
Т5 - Правила саобраћаја
Т6 - Остали учесници у саобраћају
Т7 - Саобраћајна сигнализација
Т-8 - Превоз терета и лица возилима
Т-9 - Возачке дозволе
Т-10 - Дужност учесника у случају саобраћајне незгоде
Т-11 - Посебне мере и овлашћења
Т-12 - Теоријско објашњење радњи возилом, односно скупом возила, у
саобраћају
Т-13 - Друштвена опасност и последице непоштовања прописа
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Испитивањем су добијени резултати који су представљени у табели 1 и 2 у
бројчаним вредностима, такође приказан је и графички преглед резултата на слици
1 и 2.
Табела 1. Оцене тематских целина, са аспекта доприноса безбедном учествовању
у саобраћају и стицања исправних ставова

Тематска
целина
Оцена

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7 Т8 Т9

Т10

Т11 Т12 Т3

3,5

3,9

3,5

3,7

4,0

3,6

3,9 3,6 3,2

4,0

3,1

2,9

2,9

Резултати оцене тематских целина показују да кандидати за возаче сматрају да
тематске целине „ Правила саобраћаја“ (Т5) и „Дужности учесника у случају
саобраћајне незгоде“ (Т10) дају највећи допринос безбедном учествовању и
понашању у саобраћају, ове тематске целине оцењене су оценом 4. Такође велики
допринос безбедном учествовању и понашању у саобраћају дају тематске целине
„ Возач“ (Т2) и „Саобраћајна сигнализација“ (Т7) са просечном оценом 3.9. Према
одговорима испитаника још се може закључити да тематске целине „Возачке
дозволе“ (Т9), „Теоријско објашњење радњи возилом, односно скупом возила у
саобраћају“ (Т12) и Друштвене опасности и последице непоштовања прописа из
области безбедност саобраћаја“ (Т13) пружају најмањи допринос за безбедно
учествовање и понашање у саобраћају. Упоредном анализом оцена тематских
целина може се закључити да не постоји велики распон између оцена, што указује
да свака тематска целина има одговарајућу улогу за стицање безбедног
учествовања у саобраћају. Просечна оцена целог система теоријске обуке износи
3.5.

Слика 1. Оцене тематских целина, са аспекта доприноса безбедном учествовању у
саобраћају и стицања исправних ставова

Кандидати за возаче сматрају да тематске целине са највећим оценама имају
највећу улогу у безбедном учествовању у саобраћају, према томе на те теме
потребно је обратити више пажње приликом спровођења теоријске обуке. Код
тематских целине које имају ниску оцену, потребно је на другачији начин
приступити њиховом спровођењу са циљем да кандидати схвате значај те целине
за безбедно учешће у саобраћају.
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Резултати показују да велики проценат кандидата за возаче сматра да број
часова није довољан да савладају одређене тематске целине, такође може се
закључити да постоје тематске целине где кандидати сматрају да има више часова
него што је потребно да би се савладала тематска целина. Резултати тог дела
истраживања приказани у су у табели 2. и на слици 2. Где су међусобно упоређене
тематске целине.
Табела 2. Проценат испитаника који сматрају да је потребан већи број часова за
савладавање тематске целине

Т

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т3

%

36,4

47,6

40,5

25,0

40,9

9,1

45,5

19,0

14,3

29,5

20,5

13,6

14,1

Увидом у график (слика 2.) и упоредном анализом тематских целина долази се
до закључка да испитаници сматрају да је потребан већи фонд часова за
савладавање тематских целина „Возач“ Т2 (47,6%), „Саобраћајна сигнализација“
Т7 (45,5%), „Пут“ Т3 (40,5%) и „ Правила саобраћаја“ Т5 (40,9%). За
идентификоване тематске целине потребно је повећати фонд часова коко би се
допринело квалитетнијој обуци кандидата. Такође из резултата се види да
одређени проценат испитаника сматра да је за сваку тематску целину потребан
већи фонд часова.

Слика 2. Проценат возача који сматрају да је потребан већи фонд часова по
тематским целинама

Укрштањем одговора о броју часова за тематске целине, који су дали
испитаници мушког пола са одговорима који су дали испитаници женског пола
добијени су резултати из којих се закључује да 23,1% мушкараца и 43,7% жена
сматра да је потребан већи фонд часова како бих се успешно савладала теоријска
обука (слика 3). Дакле, може се закључити да је женама потребан већи фонд
часова како би успешно савладале материју, према томе приликом спровођења
теоријске обуке потребно је више пажње обратити кандидатима женског пола.
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Слика 3. Проценат мушкараца и зена који сматрају да је потребан већи фонд часова
теоријске обуке

Упоредном анализом идентификованих најважнијих тематских целина за
безбедно учествовање у саобраћају и идентификованих тематских целина за које је
потребан већи фонд часова долази се до закључка да је потребан већи фонд часова
управо за оне тематске целине за које се сматра да имају највећи допринос за
безбедно учествовање у саобраћају и исправно формирање ставова. Овај закључак
оправдава чињеницу да је потребно повећати фонда часова за тематске целине које
имају највећу улогу у образовању кандидата за возаче.
Трећа група питања је сачињена од питања где су испитаници бирали једну или
више тематских целина. Прво питање из овог дела било је: „Из које тематске
целине сте стекли највише знања о безбедном учествовању у саобраћају?“
Анализом одговора на ово питање дошло се до закључка да кандидати највећи
ниво знања током теоријске наставе стекну кроз тематску целину „Безбедност
саобраћаја“, „Возач“, „Правила саобраћаја“ и „Саобраћајна сигнализација“. Ова
четири одговора су заступљена у 92% одговора на постављено питање, поред њих
у мањем проценту заступљена је и тематска целина „Дужности у случају
саобраћајне незгоде“. Друго питање из ове групе било је „Коју тематску целину
сте најлошије разумели током теоријске обуке?“. Највеће проблеме у разумевању
тематских целина испитаници су имали код тематских целина које се односе на
казнене одредбе, јер испитаници сматрају да им ти подаци нису потребни за
безбедно учествовање у саобраћају.
Чињеницом да кандидати приликом учења за завршни испит теоријске
обуке уче по дефинисаним питањима, проверено је да ли по њиховом
мишљењу питања уче са разумевањем или напамет. Резултати тог истраживања
приказани су на слици 4. Анализом питања „Како учите током припреме
завршног испита“ уочен је велики проблем јер 34,1% кандидата за возаче
већину питања учи напамет. Тако стекнуто знање лоше се одражава на њихово
учешће у саобраћају јер не разумеју материју. Такође питања научена на такав
начин брзо се заборављају и немају примену у реалним саобраћајним
ситуацијама. Током спровођења теоријске обуке предавач би требао да обрати
више пажње на овај проблем, и да покуша сваком кандидату на практичним
примерима да објасни значај сваког спорног питања.
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Слика 4. Начин учења током припреме за полагање завршног испита.

Последње питање у овом истраживању имало је за циљ да утврди да ли су
кандидати за возаче сигурни у своје знање и да ли су спремни за безбедно
учешће у саобраћају са стекнутим знањем. Резултати ове анализе су
поражавајући јер 35,4% возача сматра да не поседује довољно знање за
безбедно учествовање у саобраћају. Млади возач који није сигуран у своје
знање или га не поседује довољно може због своје несигурности да изазове
опасну ситуацију у реалним условима. Према томе, са возачима који сматрају
да немају довољно знање потребно је на крају спроведене теоријске обуке
додатно радити, како би они отклонили несигурности и надоградили своје
знање.
4.

ЗАКЉУЧАК

Проблем недовољног знања младих возача представља јако велики и
комплексан проблем, и постоје бројни фактори који утичу на то. Како би се тај
проблем решио од 2009 године у Републици Србији теоријска обука је постала
обавезни део у систему оспособљавања кандидата за возаче. Спровођењем новог
система појавили су се бројни проблеми које је требало решити, међу највећима је
прихватање таквог система рада од стране кандидата.
Главни циљ теоријске наставе јесте да се формирају исправни ставови младих
возача и стицање исправних знања. Знања која су стицана пре ступања на снагу
новог Зкаона о безбедности саобраћаја на путевима нису код возача формирала
исправне ставове, па се возачи нису понашали у складу са захтевима безбедности
саобраћаја. На основу истраживања које спроведено уз горе наведена ограничења
уочени су следећи проблеми који се односе на недовољан фонд часова за поједине
тематске целине, разлику у брзини савладавања теоријске наставе између мушког
и женског пола. Такође један од највећи проблем који се издвојио јесте то што
34,1% кандидата за возаче у великој мери питања која су потребна за полагање
теоријског испита учи напамет. Поред наведеног издвојио се и проблем великог
процента кандидата за возаче (36,4%) који сматрају да нису стекли довољна знања
и стекли исправне ставове за безбедно учествовање у саобраћају.
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Предлог за решавање наведених проблема је у реформи система обуке, са
циљем прилагођавања кандидатима који похађају теоријску обуку. Предложена
решења су:
 повећати фонд часова за идентификоване тематске целине;
 другачији приступ преношења знања кандидатима за тематске целине,
које им се чине неинтересантне и које им доносе проблеме приликом
припреме теоријског испита;
 спречити учење питања напамет, сваку нејасноћу решити преко реалне
ситуације;
 смањити проценат возача који сматрају да нису спремни за безбедно
учествовање у саобраћају, обезбедити додатне часове за такве
кандидате;
 спровести додатну едукацију предавача;
 унапређење метода за спровођење теоријске наставе.
Решење у којем леже највећи потенцијали за решење овог проблема јесте да се
теоријска настава спроводи само у једном центру у оквиру локалне заједнице, као
што су на пример саобраћајне школе или други центри који би се бавили само
спровођењем теоријске обуке. Оваквим начином спровођења теоријске наставе
свака локална заједница би дефинисањем стручне установа која се бави само овом
облашћу добила додатну одговорност. Поред стандардне теоријске обуке потребно
би било додатним акцијама повремено унапређивати знања и ставове младих
возача.
Након овог пилот истраживања уочени су одређени проблеми па би требало
спровести истраживање на већој популацији и дефинисати све уочене проблеме,
као и предлог мера за њихов решавање. У области теоријске обуке налазе се
велики потенцијали за унапређење безбедности саобраћаја у локалној заједници, а
посебно за унапређење безбедности младих возача јер они чине најкритичнију
групу учесника у саобраћају.
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