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Резиме: Млади су сами по себи обележени као ризична категорија, а када се томе придода
учествовање у саобраћају они постају изузетно опасна категорија учесника. Млади возачи су
често склони доказивању што доводи до ситуација да не поштују ограничења, не прилагоде
брзину одговарајућим условима, возе под дејством алкохола или опојних средстава, не
користе заштитне системе, али такође код младих возача је често заступљена и дистракција
од стране путника као и честа употреба мобилних телефона. Људи старости између 15 и 44
године чине 48% од укупног броја погинулих у саобраћају у свету. Према подацима Светске
здравствене организације из 2018. године око три четвртине (73%) погинулих младих у
саобраћају су мушкарци млађи од 25 година, који имају готово 3 пута већу вероватноћу да
погину у саобраћајним незгодама него девојке. Истраживање се спроводи са циљем да се
утврди да ли постоје разлике између младих возача када се ради о безбедности саобраћаја у
погледу пола, образовања као и у зависности од старости возача у погледу да ли су почетници
или су старији. Применом одговарајућих статистичких алата у раду је дефинисана категорија
младих возача, у Републици Србији, која се по одређеним карактеристикама издваја као
посебно ризична категорија учесника у саобраћају. На основу резултата истраживања, могле
би се дефинисати одговарајуће контрамере у некој локалној заједници и на тај начин
минимизирати ризик од страдања младих возача.
Кључне речи: Млади возачи, безбедност саобраћаја, ризик, старосне разлике
Abstract: Young people themselves are labeled as a risk category, and when participating in traffic,
they become an extremely dangerous category of participants. Young drivers are often prone to
proving to others, which leads to situations that they don't respect restrictions, do not adjust speed
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to appropriate conditions, driving under the influence of alcohol or drugs, do not use restraint
systems, but also the distraction is often presented to young drivers by passengers and frequent use
of mobile phones. People between the ages of 15 and 44 make 48% of the total number of people
killed in traffic worldwide. According to the World Health Organization data from 2018, about three
quarters (73%) of dead young people in traffic are men under the age of 25, who are almost 3 times
more likely to die in traffic accidents than girls. This research is carried out to determine if there are
differences between young drivers when it is about the road safety in terms of gender, education,
and depending on the age of the driver in terms of whether they are the beginners or they are older.
The application of appropriate statistical tools in this paper defines the category of young drivers in
the Republic of Serbia, which according to certain characteristics is distinguished as a particularly
risky category of traffic participants. Based on the results of research, appropriate countermeasures
could be defined in any local community, thus minimizing the risk of fatalities of a group of young
drivers who are at risk.
Keywords: Young drivers, Road Safety, Risk, Age Differences

1.

УВОД

Више од 90% погинулих људи у саобраћајним незгодама је у земљама са ниским
или средњим приходима, иако ове земље чине само 54% светских возила. Највећа
стопа погинулих у саобраћајним незгодама је у афричком региону. Чак и у земљама
са високим дохотком, вероватније је да у саобраћајној незгоди буду укључени људи
са нижим примањима. Људи старости између 15 и 44 године чине 48% од укупног
броја погинулих у саобраћају у свету. Већа је вероватноћа да млади мушкарци
учествују у саобраћајним незгодама него младе жене. Око три четвртине (73%)
погинулих младих у саобраћају су мушкарци млађи од 25 година, који имају готово
3 пута већу вероватноћу да погину у саобраћајним незгодама него девојке (WHO,
2018).
Младићи чешће возе него девојке, и учествују у више саобраћајних незгода по
пређеном километру. Поред тога, истраживања су показала да су млади возачи
мушког пола више склони преузимању ризика, трагању за узбуђењем у вожњи,
прекорачењу брзине и другим социјално непожељним понашањима, у односу на
младе возаче женског пола. Младићи су такође више склони томе да прецене своје
возачке способности, и да подлегну негативном утицају својих вршњака. Управо
комбинација искуства и старости, додатно погоршана разликама које карактеришу
различите полове, јесте то што ризик младих возача чини тако специфичним. Ипак,
на смањење ризика већи позитиван утицај има повећање искуства, у односу на
повећање старости. Иако мушкарци свих старосних категорија у просеку имају
више саобраћајних незгода него жене, у категорији младих возача те разлике су
најизраженије, и посебно наглашавају негативне ефекте које имају старост и
неискуство (АБС, 2016).
Са повећањем степена моторизације долази до повећања броја младих возача
који учествују у саобраћају. Млади су сами по себи обележени као ризична
категорија, а када се томе придода учествовање у саобраћају они постају изузетно
опасна категорија учесника. Млади возачи су често склони доказивању што доводи
до ситуација да не поштују ограничења, не прилагоде брзину одговарајућим
условима, возе под дејством алкохола или опојних средстава, не користе заштитне
системе, али такође код младих возача је често заступљена и дистракција од стране
путника као и честа употреба мобилних телефона (разговор из руке или куцање
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порука). Важно је напоменути да нису сви млади возачи свесно и намерно
небезбедни.
Иако мушкарци свих старосних категорија у просеку имају више саобраћајних
незгода него жене, у категорији младих возача те разлике су најизраженије, и
посебно наглашавају негативне ефекте које имају старост и неискуство (АБС, 2016).
2.

МЛАДИ ВОЗАЧИ У СВЕТУ

За возаче старости од 16 до 19 година постоје веће шансе, него за возаче старости
од 20 до 24 године да учествују у саобраћајној незгоди ако се у возилу налазе са
путницима вршњацима, посебно ако има два или више путника вршњака
(Wundersitz, 2012) .
Истраживање спроведено у Лавренци (Сједињене Државе) је имало за циљ
процену ризика употребе мобилног телефона код младих возача. Подаци указују на
то да су анкетирани млади возачи свесни ризика писања порука за време вожње.
Они су слање порука оценили као врло опасно. На скали од 1 (уопште није опасно)
до 7 (изузетно опасно), возачи су читање оценили оценом 4,63, а писање 5,28. Такође
већина возача је коришћење телефона за дописивање оценила као опасније од
разговора мобилним телефоном за време вожње (Atchley et al., 2011).
Интеракција (пол и повезаност пута са специфичном перцепцијом релативног
ризика) је значајан предиктор употребе сигурносног појаса, што значи да пол
управља везом између повезаности пута са специфичном перцепцијом релативног
ризика и употребе сигурносног појаса (Fernandes et al., 2010).
Возачи који су пријавили вожњу под утицајем дроге су чешће пријављивали и
остала ризична понашања и такође су пријавили и ризичне намере за будуће учешће
у саобраћају. Возачи под дејством дрога су у већем броју пријавили учешће у
саобраћајним незгодама (28,6% у односу на 23,0% које су пријавили возачи који
нису користили дрогу). Возачи под дејством дрога су у 37% случајева пријавили
активно избегавање полиције у односу на 15,7% оних који нису користили дрогу за
време вожње. Од укупног броја возача који су пријавили вожњу под дејством дрога,
њих 43% је пријавило вожњу под дејством алкохола (Scott-Parker et al., 2014).
Истраживање спроведено у Немачкој у коме су учествовали млади возачи
старости од 15 до 24 година је показало да високоризични возачи чешће повећавају
брзину и значајно се излажу ризику од осталих група учесника. Мушкарци су
преовладавали у високоризичној и надпросечно ризичним групама (82% и 70%
респективно), док су жене преовлађивале у групи која је била мање склона ризику
(67%) (Geber et al., 2016).
3.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Анкетно истраживање је обављено у периоду од 16.04. до 26.04. 2018. године.
Анкета је дистрибуирана путем друштвене мреже ''Facebook'' у групама намењеним
студентима, тако да се добијени резултати односе на младе возаче на територији
Републике Србије. Анкетни упитник се састојао од 22 питања, од чега су 3 питања
била демографска, 1 питање елиминационо („Да ли поседујете возачку дозволу“), 9
питања је испитивало учесталост понашања и 8 питања је испитивало ставове возача
о појединим изјавама. У анкети је постојало контролно питање које се односило на
употребу сигурносног појаса.
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При анкетирању је прикупљен узорак од 486 младих испитаника, али је пре
почетка статистичке анализе 35 испитаника избачено из узорка зато што су на
елиминационо питање „Да ли поседујеш возачку дозволу“ дали одговор „не“.
Коначан узорак коришћен у статистичкој анализи је износио 451. У коначном
узорку учествовали су испитаници старости од 19 до 35 година, на подручју
Републике Србије.
Обрада података вршена је у Microsoft Office Excel пакету, а након
припремљеног узорка у овом пакету, коришћен је статистички софтвер IBM SPSS
Statistics 22.
Први корак који је спроведен у анализи јесте провера поузданости упитника. За
проверу поузданости коришћена је Cronbach's Alpha. Наредни корак је био провера
нормалности. Применом Shapiro-Wilk и Kolmogorov-Smirnov теста за оцењивање
нормалности расподеле новодобијених варијабли, установљено је да ни једна
варијабла нема нормалну расподелу. Пошто новоформиране варијабле немају
нормалну расподелу у анализи је неопходно користити непараметарску алтернативу
t-тесту независних узорака и једнофакторској АНОВИ. Непараметарска
алтернатива t-теста независних узорака је Man-Witni-јев U тест, а непараметарска
алтернатива једнофакторске АНОВЕ је Kruskal-Volis-ов H тест.
Циљ овог рада је био да се дефинише категорија младих возача која се издваја
по ризичном самопријављеном понашању и ризичним ставовима у саобраћају,
узимајући у обзир искуства страних земаља и њихове резултате о ризичном
понашању младих возача, нарочито мушкараца, а све у циљу дефинисања
одговарајућих мере за унапређење безбедности саобраћаја дефинисане категорије
учесника.
4.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У овом делу рада ће бити приказани резултати добијени анкетним
истраживањем. Извршена је општа и статистичка анализа добијених резултата који
ће бити приказани у наставку.
Испитивањем нормалности варијабли уз помоћ Shapiro-Wilk и KolmogorovSmirnov теста, добијен је резултат да ниједна од испитиваних варијабли није имала
нормалну расподелу. Према добијеним подацима да варијабле немају нормалну
расподелу у раду су примењени непараметарски тестови и то Man-Witni-јев U тест
и Kruskal-Volis-ов H тест.
Први корак који је спроведен у анализи јесте проверавање поузданости
упитника. За проверу поузданости коришћен је Cronbach's Alpha тест који износи
0,785, у складу са тим упитник се може сматрати врло поузданим. Питања која су
коришћена за проверу поузданости су се односила на употребу сигурносног појаса
у току вожње.
Применом Man-Witni-јевог U теста показало се да постоји статистички значајна
разлика међу половима у погледу њиховог самопријављеног понашања о куцању
порука и разговарању на телефон за време вожње, односно испитаници мушког пола
су пријавили негативније понашање (Табела 1).
Man-Witni-јев U тест je показао да не постоји статистички значајна разлика
између полова у погледу њиховог пријављеног понашања везаног за снимање и
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сликање за време вожње, односно испитаници су пријавили слично понашање у
односу на пол не истичући ризичнију категорију (Табела 1).
Применом Man-Witni-јевог U теста показало се да постоји статистички значајна
разлика међу половима у погледу њиховог самопријављеног понашања о употреби
сигурносног појаса за време вожње. Женски испитаници су показали позитивније
самопријављено понашање за разлику од мушких испитаника који су пријављивали
да ређе употребљавају сигурносни појас за време вожње (Табела 1).
Постојање статистички значајне разлике међу половима у погледу њиховог
самопријављеног понашања за вожњу под дејством психоактивних супстанци је
доказано Man-Witni-јевим U тестом. И у овом случају су жене пријавиле мање
ризично понашање од мушких испитаника (Табела 1).
Применом Man-Witni-јевог U теста показало се да не постоји статистички
значајна разлика између полова у погледу њиховог пријављеног понашања везаног
за слушање гласне музике за време вожње, што указује на то да и мушкарци и жене
приближно подједнако слушају гласну музику за време вожње (Табела 1).
Слично као и код вожње под дејством психоактивних супстанци где су жене
пријавиле безбедније понашање у саобраћају, тако и код вожње под дејством
алкохола, односно применом Man-Witni-јевог U теста показало се да постоји
статистички значајна разлика међу половима у погледу њиховог слагања са изјавом
„Алкохол и вожња значајно повећавају ризик од настанка саобраћајне незгоде“
(Табела 1).
Табела 1. Просечна оцена и величина утицаја утицајног фактора на ризике
Питање

Примењен
тест
Man-Witniјев U тест

Фактор

Величина
утицаја

2.14
r=0.27
1.63
Не постоји
Учесталост снимања и сликања
Man-Witniстатистички значајна
r=0,09
за време вожње
јев U тест
Жене
разлика
4.77
Учесталост употребе
Man-Witni- Мушкарци
r =0.11
сигурносног појаса *
јев U тест
Жене
4.86
1.19
Учесталост вожње под дејством
Man-Witni- Мушкарци
r =0.19
психоактивних супстанци
јев U тест
Жене
1.03
Мушкарци
Не постоји
Учесталост слушања гласне
Man-Witniстатистички значајна
r =0.04
музике за време вожње
јев U тест
Жене
разлика
1.25
Алкохол и вожња значајно
Man-Witni- Мушкарци
r =0,16
повећавају ризик од СН
јев U тест
Жене
1.11
*Код свих питања су позитивнији одговори бележени оценом 1, осим код употребе појаса где је
позитивнији одговор бележен оценом 5
Учесталост куцања порука и
разговора телефоном

Мушкарци
Жене
Мушкарци

Просечна оцена

Фактор који се односи на ниво образовања је био подељен у две категорије у
зависности од структуре испитаника, а то су средње образовање и високо/више
образовање. У овом делу анализе посматрана је пријављена учесталост вожње под
дејством алкохола и учесталост конзумирања хране и пића за време вожње
аутомобила. Применом Man-Witni-јевог U теста није уочено да постоји статистички
значајна разлика међу испитаницима у зависности од нивоа образовања а
посматрајући споменуте учесталости (вожња под дејством алкохола и конзумирање
хране и пића за време вожње) (Табела 2).
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Такође у овом делу анализе испитана су и два става, односно став о томе да
возачи могу да конзумирају алкохол и да возе уколико то раде пажљиво и став о
томе да вожња 20 km/h преко ограничења чини вожњу пријатном. Применом ManWitni-јевог U теста је утврђено да не постоји статистички значајна разлика у погледу
ставова испитаника, а посматрано у односу на њихов ниво образовања (Табела 2).
Табела 2. Просечна оцена и величина утицаја утицајног фактора на ризике
Питање
Учесталост вожње под
дејством алкохола
Учесталост
конзумирања храни и
пића за време вожње
Можете да пијете и
возите ако то радите
пажљиво
Вожња 20km/h преко
ограничења чини
вожњу пријатном
*Код прва два питања

Примењен
тест

Фактор

Просечна оцена

Величина
утицаја

Средње
Не постоји статистички
образовање
r =0,01
значајна разлика
Више/Високо
Средње
Man-WitniНе постоји статистички
образовање
r =0,01
јев U тест
значајна разлика
Више/Високо
Средње
Man-WitniНе постоји статистички
образовање
r =0,06
јев U тест
значајна разлика
Више/Високо
Средње
Man-WitniНе постоји статистички
образовање
r =0,01
јев U тест
значајна разлика
Више/Високо
су позитивнији одговори бележени оценом 1 а код последња два оценом 4
Man-Witniјев U тест

У наставку је посматрано самопријављено ризично понашање младих возача у
зависности од њихове старости која је била подељена у четири категорије које су
приказане у Табели 3.
Kruskal-Volis-ов H тест је открио да нема статистички значајне разлике у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу учесталости куцања порука и разговора телефоном за време
вожње (Табела 3).
Kruskal-Volis-ов H тест је открио статистички значајну разлику у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу учесталости снимања и сликања за време вожње. У наставку
применом Man-Witni-јевог U теста добијено је да постоји статистички значајна
разлика између два пара старосних група, а то су: прва група до 20 година и 23-24
година, друга група до 20 година и преко 24 година. Старосна група која је
забележила најнегативније самопријављено понашање је група до 20 година, затим
старосна група 21-22. Старосне групе 23-24 и преко 24 су забележиле слично
самопријављено понашање (Табела 3).
Kruskal-Volis-ов H тест је открио да нема статистички значајне разлике у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу учесталости заношења разговором са путницима, што указује
да у овом истраживању није уочено да је нека категорија младих возача посебно
угрожена у саобраћају јер се занесе разговором са путницима у возилу за време
вожње (Табела 3).
Kruskal-Volis-ов H тест је открио статистички значајну разлику у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу слагања са изјавом „Вожња 20 km/h преко ограничења чини
вожњу пријатном“.
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Табела 3. Просечна оцена и величина утицаја утицајног фактора на ризике
Питање

Примењен тест

Фактор

Просечна оцена

Величина
утицаја

до 20 година
нема
21-22
статистички
23-24
значајне разлике
преко 24
до
20
година
1.43
Kruskal-VolisУчесталост снимања и
21-22
1.31
ов H и Manсликања за време
r=0.01-0.10
Witni-јев U
23-24
1.21
вожње
тест
преко 24
1.23
до 20 година
Учесталост заношења
нема
21-22
разговором са
Kruskal-Volisстатистички
путницима у току
ов H тест
23-24
значајне разлике
вожње
преко 24
до 20 година
2.82
Kruskal-VolisВожња 20km/h преко
21-22
2.53
ов H и Manограничења чини
r=0.002-0.16
Witni-јев U
23-24
2.63
вожњу пријатном*
тест
преко 24
2.81
до 20 година
1.70
Kruskal-VolisВожња 20km/h преко
21-22
2.03
ов H и Manограничења значајно
r=0.05-0.18
Witni-јев U
23-24
1.87
повећава ризик од СН
тест
преко 24
1.77
* Код свих питања су позитивнији одговори бележени оценом 1, осим код питања означеног
звездицом, где је позитивнији одговор бележен оценом 4
Учесталост куцања
порука и разговора
телефоном за време
вожње

Kruskal-Volisов H тест

Применом Man-Witni-јевог U теста добијено је да постоји статистички значајна
разлика између два пара старосних група, а то су: прва група до 20 година и 21-22
година, друга група 21-22 и преко 24 година. Старосна група која је забележила
најпозитивнији став је група до 20 година, затим старосна група која је забележила
приближне резултате преко 24 године (Табела 3).
Kruskal-Volis-ов H тест је открио статистички значајну разлику у
самопријављеном понашању од стране испитаника различитих старосних
категорија у погледу слагања са изјавом „Вожња 20 km/h преко ограничења значајно
повећава ризик од СН“. Применом Man-Witni-јевог U теста добијено је да постоји
статистички значајна разлика само између две старосне групе, то су старосна група
до 20 година и старосна група 21-22 године. Боље резултате је показала старосна
група до 20 година (Табела 3).
5.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Употреба мобилног телефона за време вожње у великој мери скреће поглед и
мисли са саобраћаја и окупира возача. Применом Man-Witni-јевог U теста утврђено
је да постоји статистички значајна разлика међу половима у вези са учесталошћу
куцања порука и разговора телефоном, где су млади мушкарци пријавили
негативније понашање у односу на младе жене. Разлог оваквог понашања може бити
већа самоувереност младих мушких возача у способности управљања возилом.
Оваква понашања могу довести до настанка саобраћајних незгода са тешким
последицама. Да би се смањила ова негативна понашања, потребно је што више
мера усмерити на едукацију младих возача и кроз кампање приказати могуће
последице употреба телефона за време вожње.
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Жене су такође позитивније понашање пријавиле и што се тиче употребе
сигурносног појаса за време вожње. Применом Man-Witni-јевог U теста утврђено је
да постоји статистички значајна разлика међу половима по питању овог понашања
а просечна оцена за жене је износила 4.86, док за мушкарце је 4.77.
Man-Witni-јев U тест је показао да постоји статистички значајна разлика међу
половима и за пријављено понашање које се односи на вожњу под дејством алкохола
и на став о томе да алкохол и вожња значајно повећавају ризик од настанка
саобраћајне незгоде. У оба случаја жене су показале позитивнија и понашања и
ставове. Ово указује да су мушкарци склонији ризичном понашању везаном за
вожњу под дејством алкохола. Потребно је применити појачану контролу од стране
саобраћајне полиције, посебно у ноћним сатима и викендом када највећи број
младих излази у град. Такође, могуће је утицати на њихова понашања и емитовањем
кампања које утичу на свест младих.
Kruskal-Volis-овим H тестом је утврђено да постоји статистички значајна
разлика међу старосним групама по питању учесталости снимања и сликања за
време вожње. Најпозитивније самопријављено понашање су показали возачи из
старосне групе 23-24 година, а најнегативније возачи из старосне групе до 20
година. Све групе младих возача су под великим утицајем савремених технологија
и друштвених мрежа. Ови трендови могу веома лоше утицати на безбедност у
саобраћају, посебно када се ради о младим возачима.
Потребно је креирати кампање које ће својим порукама указати на негативне
последице снимања и сликања за време вожње.
Применом Kruskal-Volis-овог H теста утврђено је да постоји статистички
значајна разлика међу старосним групама и по питању става да вожња 20 km/h преко
ограничења чини вожњу пријатном и по питању става да вожња 20 km/h преко
ограничења значајно повећава ризик од настанка саобраћајне незгоде.
Код оба става најпозитивније одговоре су дали испитаници старости до 20
година, с тим што је просечна оцена за став вожња 20 km/h преко ограничења чини
вожњу пријатном износила 2.82 (најпозитивнији одговор је имао оцену 4), што
указује да је и најпозитивнији одговор међу старосним категоријама лоше рангиран.
Млади возачи су склони прекорачењу брзина због вишка адреналина у тим
годинама и због доказивања међу вршњацима. Због тога је потребно вршити сталну
едукацију младих возача о могућим последицама брзе вожње и потребно је вршити
редовне контроле брзина како би се прекршиоци санкционисали и на тај начин им
се скренула пажња о могућим последицама.
Као ризичне групе младих возача у овом истраживању су се издвојили:
1.
2.
3.

Мушки возачи по питању употребе мобилног телефона, сигурносног
појаса и вожње под дејством алкохола;
Возачи старости до 20 година по питању сликања и снимања за време
вожње и
Возачи старости од 21-22 године по питању вожње брзином 20km/h
преко ограничења.

Резултати овог рада су у складу са истраживањем које је спровео Geber са
сарадницима 2016. године у коме се показало да су мушкарци преовладавали у
високоризичној и надпросечно ризичној групи, док су жене преовлађивале у групи
која је била мање склона ризицима у саобраћају. Такође, истраживање које је
објавила Агенција за безбедност саобраћаја на путевима из 2016. године указује на
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већу изложеност мушкараца у саобраћају, али и ризичније понашање, односно
мушкарци свих старосних категорија у просеку имају више саобраћајних незгода од
жена, а у категорији младих возача те разлике су најизраженије, са посебним
освртом на старост и неискуство.
Оваква врста истраживања је од великог значаја из разлога што се анализира
ризично понашање возача, односно анализира се стање безбедности саобраћаја пре
настанка негативних догађаја односно саобраћајних незгода. Оваквом врстом
истраживања омогућава се смањење могућности настанка незгоде издвојене
ризичне категорије учесника, деловањем одговарајућих мера на ову категорију
учесника које свакако коштају мање од губитка људских живота.
Имајући у виду да су овим истраживањем обухваћени млади возачи широм наше
земље, дефинисане ризичне групе младих возача се могу уочити у већини локалних
самоуправа. С тим у вези, применом предложених мера и активности на подручју
било које локалне самоуправе може се утицати на повећање безбедности не само
дефинисаних ризичних категорија већ и осталих младих возача.
6.
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