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Резиме: Правилан став о безбедном понашању у саобраћају је важна компонента да се у
саобраћају нађу безбедни учесници. У време све већег електронског праћења медија,
друштвених мрежа и сл. на готову целокупну популацију негативан утицај на став грађана
исказују и јавне личности као и представници јавног сектора својим понашањем на медијима
које није у складу са прописима. Предмет овог рада је утицај које имају јавне личности или
представници јавног сектора и поистовећивање са њима у делу који се односи на поштовање
саобраћајних прописа. Негативан утицај јавних личности се пре свега огледа у невезивању
сигурносног појаса, кретању већом брзином од дозвољене и проласку на црвени сигнал на
семафору. Циљ израде рада је да се покуша утицајем на медије али и целокупну јавност,
скренути пажња на негативну страну утицаја јавних личности у погледу поштовања
саобраћајних прописа. Смањењем тог утицаја, јавним приказивањем чак и санкционисања
јавних личности када свесно крше прописе, сигурно ће се смањити број прекршаја у
саобраћају и незгода пре свега код младих лица. У раду су приказани и резултати анкетног
истраживања о начину и врсти утицаја, као и предлозима за његово смањење које је
спроведено са грађанима различите старосне доби и образовања. У закључку рада су
предложене неке од мера како спречити овакву врсту утицаја и повећати безбедност у
саобраћају.
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Abstract: Safety on the road is a major concern not only for traffic officials but indeed for all road
users. The right attitude of safe behavior in traffic is crucial factor for all participantsand their safety
in traffic. Nowadays, there is a common practice of electronic following the media, social networks
etc, almost every human being is under the influence of celebrities and their personal attitude, and
the Public officials representatives are giving the bad examples of their behavior in traffic when they
do not obey Traffic rules. The essential topic of this written work is what sort of influence on public
have celebrities and Public officials representatives when they obey or not the traffic rules, because
many people are copying their attitudes and behavior. Negative influence of celebrities is visible in
the examples of not fasting the belt during driving, speeding over the limit and passing through the
red light. The aim of this work is to rise up the awareness of the public that the bad influence of
celebrities is giving large impact on Traffic rules that must be obeyed. If there is a possibility to
reduce that influence by pointing at them as a bad role model or make them to take responsibility
for their mistakes by penalizing them, there would be less traffic violations and accidents made by
teenagers and young people. The research is made with people of various age and educational level.
In summary, there are some suggested measurements of how to prevent this type of influence and
increase Road Safety.
Keywords: attitude, public figures, traffics regulations

1.

УВОД

Када се каже безбедан возач, мора се на уму имaти испуњење важних услова као
што су поседовање знања, возачких вештина али и правилног става возача,
понашања и навика. Некада је негативан став и најважнији покретач да возач, иако
располаже знањем прописа и возачким вештинама, крши саобраћајне прописе и
често изазива саобраћајне незгоде.
Велики утицај на мишљење и ставове грађана се остварује путем телевизијског
садржаја, интернета, разних друштвених мрежа и сл.
Утицаји на формирање правилног става су различити у зависности од година
старости, стања породице, школства, медија и сл. Процес формирања става је
сталног карактера (Florescu, 2014).
У последњем периоду, медији имају велики утицај на грађане, а самим тим и на
возаче. Јавно мњење представља арену у којој се одвија јавна дебата и формирају
мишљења о питањима од општег значаја (Покрајац, 2010).
Често се може чути и да „Живимо у времену медија“, „Медији су други израз за
научно-технолошку револуцију“, као и „Нови век је век медија“ (Ђорђевић, 2011:
475).
Медији имају велики утицај на грађане, те се и каже да стварају „хипнотисану
масу“, при којој се критички ум маргинализује, култура банализује а образовање
снижава (Продовић-Милојковић и Миладиновић, 2014).
Млади често знају бити најподложнији утицају медија. Млади који проводе
много сати испред телевизора, рачунара и сл, немају своје сопствене скале
вредности, тако да имају тенденцију копирања у више наврата (Ghita, 2016).
Интернет је постао стално и свуда доступан. Утврђено је да млади интернет
користе више пута у току дана, као и да социо-демографске варијабле: пол, разред,
школски успех и место становања, у највећој мере не утичу на употребу овог, све
популарнијег, медија. (Павловић и Стојановић, 2016)
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Поред негативног, медији сигурно имају и велики позитиван утицај на грађане а
тиме и на возаче. Гледање одређених телевизијских садржаја може резултирати
позитивним променама у социјалном и емоционалном понашању младих особа
током период раног детињства (Поповић-Ћитић, 2012)
Управо утицај које имају јавне личности и представници јавног сектора и
поистовећивање са њима у делу који се односи на непоштовање саобраћајних
прописа је предмет овог рада. Најчешћи прекршаји који се могу видети на медијима
су пролазак на црвени сигнал на семафору, невезивање сигурносног појаса, вожња
већом брзином од дозвољене и сл.
Циљ рада је да се покушајем утицаја на медије али и становништво, скрене
пажња на негативну страну утицаја јавних личности у погледу поштовања
саобраћајних прописа.
У склопу израде рада биће представљени и резултати анкетног истраживања које
је спроведено са 80 лица, којим се желело чути мишљење грађана о овој теми, а биће
приказани и неки примери кршења прописа јавних личности.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У циљу препознавања и разумевања величине проблема, истраживање је
обављено путем анкетирања становништва, као и анализом појављивања јавних
личности у медијима, а тиче се учешћа у саобраћају.
Анкетно истраживање је било анонимно и спроведено у Врању са 80 лица разне
старосне доби, пола и образовања.
Од укупног броја испитаника, 44 лица је било мушког а 36 лица женског пола.
Са средњим стручним образовањем је било 42, а са вишим и високим 38 лица. Из
старосне групе млађе од 25 година било је 12 лица, старости 26-35 година 10 лица,
36-45 година 14 лица, 46-55 година 21 и старости преко 56 година 23 лица.
Како би се чуло и мишљење јавности и то „обичних грађана“, припремљен је
анкетни упитник у коме су грађанима постављена 5 питања и то:
1. Да ли по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних прописа у медијима
утиче на грађане да и они раде исто?
2. На коју старосну групу се остварује највећи негативан утицај јавним
приказивањем кршења саобраћајних прописа у медијима?
3. Уколико видите да полиција, која треба да спречава кршење прописа, сама
јавно крши саобраћајне прописе Ви ћете:?
4. Највећи негативан утицај на ставове о безбедном учешћу у саобраћају, јавним
кршењем саобраћајних прописа, по Вама ко има?
5. Уколико по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних прописа има
утицаја на грађане, како спречити тај утицај?
Код анализе појављивања јавних личности у медијима, акценат је пре свега дат
на новинским чланцима који су објављени у писаним или електронским медијима.
Поред овога, важан извор за истраживање био је најпопуларнији интернет сервис за
размену и преглед видео материјала – youtube.
Приликом прегледа овог интернет сервиса, тежиште је било на прегледу неких
емисија која се приказују на телевизијама са националном фрекфенцијом, јер се
поред интернета овај видео материјал приказивао и имао своје гледаоце поред ТВ
екрана.
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Аутори напомињу да се ради о анализи доступних чланака у медијима, те да то
нису и крајњи исходи код правосудних органа. Управо се и жели показати утицај
медија одмах након незгоде или тежег прекршаја.
3.

РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

На прво питање (Да ли по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних прописа
у медијима утиче на грађане да и они раде исто?) највећи број испитаника (52 или
65%) је дало потврдан одговор. Да јавно приказивање кршење прописа нема утицаја
изјавило је 7 лица или 8,75%, док је 21 лице (26,25%) дало други одговор.
Код другог питања, дати су и понуђени одговори, а резултати су приказани на
слици:

%

На коју старосну групу се остварује највећи негативан утицај јавним
приказивањем кршења саобраћајних прописа у медијима?
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Слика 1. Процентуални приказ одговора на питање број два из анкете

На питање број 3 (Уколико видите да полиција, која треба да спречава кршење
прописа, сама јавно крши саобраћајне прописе Ви ћете:?) понуђени су различити
одговори. Највећи број испитаника (49 или 61,25%) је изјавило да би наставило да
се придржава саобраћајних прописа. Да би фотографисало прекршај и пријавило
исти изјавило је 23 испитаника или 28,75%, док је 6 испитаника (7,5%) изјавило да
би почео да крши прописе, јер то и сама полиција ради. Остала два испитаника је
дала другачије одговоре.
Код четвртог питања (Највећи негативан утицај на ставове о безбедном учешћу
у саобраћају, јавним кршењем саобраћајних прописа, по Вама ко има?) дата је
могућност испитаницима да поред понуђеног одговора упишу број од 1 до 5 чиме
би оценили величину утицаја и то оценом 5 за највећи а 1 на најслабији утицај.
Узимајући средње вредности за понуђене одговоре, добијени резултати су
приказани на следећој слици. Код четвртог питања, понуђени одговори су тако
направљени сагледавајући неке заједничке карактеристике групе. Тако су у првој
групи сврстани певачи и учесници ријалити програма. Заједничко овој групи је да
су често у медијима, имају добру зараду а често, изузимајући један део естраде,
немају неку школу и знају бити склони инцидентима. У другу групу су сврстани
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политичари, који су такође често у медијима, имају великог утицаја али су и они
склони инцидентним ситуацијама. У трећу групу су сврстани остале јавне личности
као што су спортисти, глумци и сл. Припадници јавног сектора као што су
припадници министарстава, јавних предузећа и сл. су били четврти понуђени
одговор, док су у петој групи јавне личности са локала.

средња оцена

Највећи негативан утицај на ставове о безбедном учешћу у саобраћају,
јавним кршењем саобраћајних прописа, по Вама ко има?
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Слика 2. Одговори на питање број четири из анкете

Питањем број пет (Уколико по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних
прописа има утицаја на грађане, како спречити тај утицај?) желео се чути мишљење
испитаника о томе како спречити негативан утицај јавних личности.
Уколико по Вама јавно приказивање кршења саобраћајних прописа има
утицаја на грађане, како спречити тај утицај?
%
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50,00
32,5
40,00
21,25
30,00
20,00
2,5
10,00
0,00
Законом
забранити
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Казнити
Шта год
починице
урадили њима
прикупљањем се на пут не
доказа преко
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Немају
утицаја

Слика 3. Процентуални приказ одговора на питање број пет из анкете

Највише испитаника (35 или 43,75%) је дало одговор да се починиоци прекршаја
требају казнити прикупљањем доказног материјала преко медија који су то
објавили.
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Нешто мањи број испитаника (17 или 21,25%) је предложило да се измени закон
који би забранио јавно приказивање прекршаја. Да се јавним личностима „шта год
урадили не може стати на пут“ изјавило је 26 испитаника или 32,5%, док је осталих
четири испитаника имало другачије одговоре.
Приликом истраживања медија, аутори су за писање рада били подстакнути
последњим у низу примера који је запрепастио јавност у Србији, а то је саобраћајна
незгода коју је доживео певач Д. Л. у октобру 2018. године. Певач који пуни хале на
концертима за које узима велике хонораре, чије песме на интернету имају на
милионе слушања, доживео је незгоду.

Слика 1. Певач Б. Р. у бахатом претицању на раскрсници

Међутим, ово није једини случај. На једној нашој телевизији са националном
фреквенцијом постоји емисија која чак приказује и рангира јавне личности ко више
крши прописе у саобраћају. Иако новинари који воде емисију говоре да је лоше то
што јавне личности раде, ипак се та емисија приказује и има велику гледаност. Тако
се могло чути да је певач Т. Р. „Ђани припит прошао кроз црвено светло“
(https://www.youtube.com/watch?v=PJ9peulr4_o, 20.12.2015.), „К. К. крши
саобраћајне
прописе...“
(https://www.youtube.com/watch?v=28u-uI6pnNM,
10.10.2018.), док се по бахатости издвајају „Б. Р. замало погинуо током насилне
вожње“ (https://www.youtube.com/watch?v=BDKOX2JJJ9Y, 17.05.2017.), као и
глумац С. Т. који је два пута, певачица М. Ш. Четири, а њена колегиница Н. Б. пет
пута прошла на црвени сигнал семафора у току једне вожње.
4.

ДИСКУСИЈА

Код анализе анкете, можда је било и очекивано да је већина испитаника дало
потврдан одговор на питање да ли јавне личности кршењем прописа негативно
утичу на јавност. Међутим, поред 65% чисто потврдних одговора и остали одговори
би се могло рећи да су потврдни уз одређене коментаре (индивидуално; утиче
некажњавање истих после приказивања; можда грађанима до 18 година старости и
сл).
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Осим разлике у одговору лица са средњом стручном школом, где је 5 испитаника
дало негативан одговор, насупрот двоје са високом стручном спремом, у осталим
категоријама су одговори готово идентични. Уколико би се и остали дописани
одговори сматрали и позитивним, добија се преко 90% испитаника који имају
мишљење да јавне личности кршењем прописа негативно утичу на јавност да и они
раде исто.
Одговори на друго питање говори нам да су најмлађи уједно и најугроженији
када је у питању негативан утицај јавних личности. Готово 60% испитаника је дало
одговор да су најподложнији утицају управо млади старости до 18 година, док су
млади старости 19-25 година подложни утицају по мишљењу 27,5% испитаника.
Пошто млади учествују у незгодама у много већем проценту него што су учесници
у популацији возача, податак да укупно 85% испитаника мисли да су млади до 25
година најугроженији, још више забрињава. Да су млади од 19-25 година
најподложнији негативном утицају мисли дупло више мушкараца него жена
испитаника, док 30 лица са високом стручном школом у односу на 18 са средњим
образовањем мисли да су најподложнија лица из најмлађе категорије. Гледајући
старосну категорију испитаника, њих 10 старости од 35-45 година су мишљења да
су најмлађи најугроженији, док само двоје мисли да су то лица старости 31-50
година тј. старосној групи где и они припадају. Да нема утицаја јавних личности као
одговор једино је дао део лица са средњом школом, док су сви са високим
образовањем изјавили да негативан утицај постоји.
Да их не би пореметило у придржавању прописа, уколико би видели негативно
понашање припадника полиције, мишљења је преко 60% испитаних, што је добро.
Да би фотографисало прекршај и пријавило исти изјаснило се 16 мушкараца
наспрам 7 жена, као и 15 лица са високом у односу на 8 лица са средњом школом.
Код старосне структуре испитаника, готово да нема разлике.
Код четвртог питања испитаници су додељивали оцене у зависности од њиховог
мишљења колики је утицај на јавност. Највећа оцена 5 се додељивала за највећи а
оцена 1 за најмањи утицај. Можда и очекивано највећу оцену као знак највећег
негативног утицаја на јавност добили су певачи и учесници ријалити програма 4,33.
Након њих, такође можда очекивано, највећи негативан утицај по мишљењу
испитаника имају политичари са просечном оценом 3,96. Ово се може протумачити
тако да лица која имају доста новца и утицаја имају и највећи негативан утицај када
јавно крше прописе. Уједначен утицај, са сличним средњим оценама, нешто мањим
од 3, добиле су остале три категорије.
Петим питањем се желело чути мишљење како спречити овакав негативан
утицај. Највећи број испитаника су мишљења да се јавне личности требају
санкционисати, готово су истоветни одговори када се сагледава категорија
испитаника, па је 18 мушкараца и 17 жена дало овај одговор, 19 лица са високом и
16 са средњом школом, док је готово сваки други испитаник у свим старосним
категоријама овако одговорио. Ово је можда и приказ гнева јавности који желе да
се стане на пут јавном бахаћењу. Интересантно је да су једино лица старости 46-55
година у нешто већем броју изјавила да се јавним личностима не може стати на пут,
шта год им се урадило. Овај одговор је направио и разлику када је пол у питању, па
је 18 лица мушког и свега 8 женског пола дало одговор да се јавним личностима не
може стати на пут. Код испитаника различитог степена образовања овај одговор био
је готово у истом броју.
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Након незгоде певача Д. Л, јавност га је сажаљевала, али да ли се овакав исход
могао наслутити? Људско је биће, доктори су се борили за његов живот и спасили
га, али да ли је некоме можда у том тренутку била потреба операциона сала, боца
крви и сл., а њега је управо прередио овај певач? Анализом и других чланака у
новинама пре незгоде, могла се иста и наслутити. Пре незгоде се писало: „Наш певач
снимљен како ШМРЧЕ КОКАИН, па поручио да је то данас НОРМАЛНО“
(https://www.blic.rs/zabava/nas-pevac-snimljen-kako-smrce-kokain-pa-porucio-da-je-todanas-normalno-video/gfscgxx, 25.07.2018.), „БАХАТО! Д. Л. ДИВЉА на аутопуту!“
(https://www.svet.rs/vesti/estrada/bahato-darko-lazic-divlja-na-autoputu-pogledajtesokantan-snimak, 27.10.2017.), „Д. Л. дивља на мотору без кациге!“
(https://www.svet.rs/vesti/estrada/grand-ce-se-izviniti-u-njegovo-ime-darko-lazic-divljana-motoru-bez-kacige, 31.11.2011.), „ПРЕВРШИО СВАКУ МЕРУ! Д. Л. пије алкохол
из тањира!“ (https://www.srbijadanas.com/vip/vip/prevrsio-svaku-meru-darko-lazicpije-alkohol-iz-tanjira-foto-2017-01-23, 23.01.2017.)...
После незгоде су се могли наћи следећи наслови: „НИЈЕ ПРВИ ПУТ ДА ИДЕ
ТАКО БРЗО - Он не вози, он колима и мотором ЛЕТИ“
(https://www.blic.rs/vesti/hronika/nije-prvi-put-da-ide-tako-brzo-komsije-darka-lazicaon-ne-vozi-on-kolima-i-motorom/x5yq8l3, 24.10.2018.), „КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО
СТРАВИЧНЕ НЕСРЕЋЕ, Д. Л. НИЈЕ БИО ВЕЗАН“ (https://www.blic.rs/vesti/
hronika/kako-je-doslo-do-stravicne-nesrece-darko-lazic-nije-bio-vezan-automobil-seprevrnuo/dlr4m30, 23.10.2018.)...
Да је тог дана неко други недужан страдао, да ли би неко осетио грижу савест
што није реаговао раније и спречио овакво бахаћење?
5.

ЗАКЉУЧАК

Спроведено истраживање али и уопште мишљење јавног мњења, које се може
чути кроз разне коментаре на друштвеним мрежама и сл, говори нам да јавне
личности, непрописним понашањем које се приказује на медијима, имају велики
утицај на становништво.
Млади, као лица који тек изграђују своје ставове, су нажалост најугроженији у
саобраћају. Свако четврто погинуло лице у саобраћајној незгоди био је млади
учесник у саобраћају, док је међу повређеним лицима свако треће било млади
учесник у саобраћају (старости од 15 до 30 година) (АБС, Радна свеска за полазнике
семинара унапређења знања из безбедности саобраћаја, 71).
Често је улога медија, када су млади у питању значајнија и од улоге породице,
школе и других институција (Продовић-Милојковић и Миладиновић, 2014).
Медији, изношењем позитивних или негативних садржаја, креирају свакодневни
живот али и утичу на обликовање мишљења, ставова и понашања младих.
У спроведеном анкетном истраживању, податак да чак 85% испитаника мисли
да приказивање кршења прописа од стране јавних личности има негативан утицај
на младе, уз чињеницу о великој угрожености младих у саобраћају, свакако
забрињава.
Поставља се питање, како бар један од ових утицаја на становништво, а посебно
младу популацију спречити. Наиме, кршење прописа од стране јавних личности
често можемо и видети. Испитаници, скоро њих половина, су исказали жељу да се
јавне личности санкционишу на основу приказаног видео материјала. Међутим, да
ли се то и званично може урадити?
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У једном објашњењу из МУП-а дато једном медију, могло се чути да ти снимци
нису валидан доказ на суду јер немају време, место и сл. Да ли је то заиста тако?
Међутим на тим истим медијима се могло видети да је поднета кривична пријава
против човека који је мучио коња у Јагодини (https://www.blic.rs/vesti/srbija/pravdakrivicna-prijava-zbog-zlostavljanja-konja/ebqh29e, 13.01.2019.), било је примера да је
и у Мионици удружење за заштиту животиња поднело пријаву против мучитеља
животиња и то све на основу снимка на друштвеној мрежи. Како се сада та лица
могу (наравно да се и требају) гонити, када и на тим снимцима такође нема ни
времена ни места дешавања?
Треба напоменути да добар део јавних личности поштује прописе, али да један
део крши прописе и ствара криву слику о свим јавним личностима. У последњем
периоду су две јавне личности (познати певач и водитељка) страдале у саобраћају
(погибија и тешка телесна повреда), а први резултати истраге говоре да нису
одговорни.
Несанкционисање јавних личности, чак и при редовним контролама саобраћаја,
њима даје „ветар у леђа“. Постају свесни да могу кршити прописе и да знају да их
нико неће гонити. Када то виде грађани, део њих постаје свестан чињенице да смо
пред законом „сви једнаки али су неки једнакији“, док посебно млади, у њима виде
идоле и узоре како се треба понашати. Управо ти „узори“ код младих, који због
недефинисаног
самопоуздања,
недовољне
развијене
самосвести
и
самокритичности, непознавања својих граница могућности, доводе до тога да се
млади одлучују да не поштују прописе. То непоштовање често зна да се заврши и
трагично и онда млади живот буде уништен.
Уколико се желимо угледати на развијене земље видећемо да је најбољи играч
голфа
ухапшен
на
Флориди
због
вожње
у
пијаном
стању
(https://www.slobodnaevropa.org/a/28516912.html, 15.01.2018.), док је министарска у
Шведској поднела оставку када је приликом контроле саобраћаја утврђено
присуство алкохола у организму (http://www.novimagazin.rs/svet/svedska-ministarkapodnela-ostavku-zbog-voznje-u-alkoholisanom-stanju, 15.01.2018.). Да ли се овакав
начин рада може очекивати и у Србији?
Да ли се може утицати и на медије? Гледаност је вероватно најважнији репер у
раду медија. Овим приказивањем се често подиже та гледаност, тако да
неприказивањем ових снимака гледаност би вероватно опала, што медију није циљ.
Предлог аутора је да се мора на свим пољима показати иницијатива. Можда би
требало да МУП покуша прикупити доказе и бар неког од јавних личности
санкционисати. Требало би и утицати на медије да су људски животи најважнији и
да се ти садржаји не приказују, али би могао и законодавац размотрити мишљење
јавности да се и законом такво приказивање забрани.
„Зли језик који није кажњен ујутру, учиниће рђаво дело увече.“ (Лао Це)
6.
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