VIII међународна конференција
Безбедност саобраћаја у локалној заједници
Ваљево, Хотел Дивчибаре,
18 – 20. април 2013

VIII International Conference
RAOD SAFTY IN LOCAL COMMUNITY
Valjevo, Divcibare Hotel,
April 18- 20, 2013.

656.1.052.4(497.113)

СТАВОВИ ВОЗАЧА О БРЗИНАМА НА ПРИМЕРУ НОВОГ САДА
CAR DRIVERS’ ATTITUDE ABOUT SPEEDING ON EXAMPLE OF NOVI SAD
Светлана Бачкалић1, Бошко Матовић 2
Резиме: Брзина је једно од најзначајнијих обележја које утиче на безбедност саобраћаја. Пораст брзине,
значи мање времена возачу за доношење правилних одлука у саобраћају, краћи зауставни пут, самим тим
расте и вероватноћа да ће возило учествовати у незгоди, као и тежина последица незгоде. Зато је успешно
управљање брзинама на путевима од великог значаја за смањивање броја и тежине саобраћајних незгода
на путевима. Да би се утврдили узроци настанка незгода у којима је главни фактор настанка брзина,
неопходно је истражити ставове возача о брзинама.
У овом раду приказани су поједини резултати истраживања ставова возача према брзинама из
студије (Управљања брзинама на територији града Новог Сада у функцији безбедности саобраћаја) која је
спроведена 2011. год. Анкетирано је 355 возача моторних возила на територији града Новог Сада. Анкетно
истраживање обухвата велики број тема, али су у раду приказани само резултати који се односе на ставови
и мишљења возача моторних возила о брзини, мотивима за прекорачење брзине, знању возача и мишљењу
о мерама за смањење брзине.
Кључне речи: брзина, ставови, безбедност саобраћаја
Abstract: Speed is one of the most important factors contributing to the roads injury problem. The higher the
speed means less time for the driver to make the right decisions in traffic, shorter stopping distances required,
hence increase the probability that the vehicle will be involved in the accident, as well as the severity of the accident.
Therefore, the speed management on the roads is very important tool for reducing the number and severity of road
traffic accidents. In order to find out the causes of accidents in which the main factor was speeding, at first it is
necessary to carry out research of driver attitudes about speeding.
This paper presents some results from the study about speed management conducted in the city of Novi Sad
during 2011. It includes responses from 355 drivers of motor vehicles in the city of Novi Sad. This study covers a
variety of topics, but the paper presents only the results related to the views and driver opinions about speed, the
motives for speeding, driver knowledge and opinion about measures for reducing speed.
Keywords: speed, attitude, traffic safety

1. УВОД
Иако су многе стратегије и противмере усмерене ка проблему појаве прекорачења брзине и последицама
које због тога настају, то и даље остаје велики проблем у земљама широм света. Истраживања која су
вршена у САД-у, показују да је 40% свих активности у вожњи било преко прописаног ограничења брзине
(Ogle, 2005:222). Када су у питању последице прекорачења брзине, постоје докази да од једне четвртине
до једне трећине саобраћајних незгода са погинулима настаје услед прекорачења брзине (Elvik, 2008:1200;
New South Wales Centre for Road Safety, 2008:7). У анализама спроведеним у САД, Аустралији и Новом
Зеланду дошло се до резултата да је брза вожња доприносећи фактор у 30% саобраћајних незгода (Lui et
al, 2005:830; RTA, 2005:7; Oxley, 2006:2). Извештај од стране TRL (Transport Research Laboratory) указује на
чињеницу да смањење просечне брзине од једне миље на час (1 mph) смањује саобраћајне незгоде од 2%
do 7% (Taylor et al, 2000:421). У оквиру пројекта SARTRЕ-4 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe)
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у поглављу 1.3 приказани су најновији резултати истраживања мишљења возача о брзинама (SARTRЕ-4,
2012:63). Резултати су приказани за 19 земаља међу којима је и Србија.
Учестали лоши ставови се сматрају узрочницима девијантног понашања у саобраћају. Међутим, уколико
је могуће утицати на промене ставова могу се очекивати велика побољшања у понашању корисника пута,
а самим тим могуће је достићи знатно већи ниво безбедности саобраћаја.
Предмет рада су ставови и мишљења возача моторних возила о брзини, мотиви за прекорачење брзине,
знање возача и мишљење о мерама за смањење брзине.
Основни циљ истраживања је утврдити обележја понашања возача у саобраћају, повезаност између
ставова и прекорачења брзине у саобраћају, као и ставове возача према најзначајнијим мерама управљања
брзинама са аспекта безбедности саобраћаја.

2. МЕТОД
Основни метод прикупљања података била је анкета. Анкетни образац садржао је 18 питања са
припадајућим подпитањима. Анкета је реализована током маја и јуна 2011. на узорку од 355 возача моторних
возила. Време предвиђено за попуњавање анкете је износило око 9 минута по испитанику. Анкета је била
анонимна.
За потребе анализе припремљена је база података, а за обраду је коришћени статистички софтвер.
Главно ограничење истраживања се односи на узорак и његову репрезентативност. Због потешкоћа у
подацима о структури возача није било могуће узорак стратификовати према заступљености одређених
категорија возача (према полу и старости), што би могло довести до сумње да се резултати могу
генерализовати на целокупну популацију возача.

3. РЕЗУЛТАТИ
3.1. Општи резултати анализе
Већину анкетираних чине припадници мушке популације њих 215 (61%), док је жена 138 (39%).
Што се тиче изложености у саобраћају највећи број испитаника (38%) у просеку пређе око 5.000 km у
току једне календарске године, 36,7% испитаника пређе око 15.000 km, 14,1% испитаника пређе око 25.000
km, 5,4% испитаника пређе око 35.000 km, док свега 5,8% испитаника пређе више од 45.000 km.
Од укупног боја испитаника, њих 86% није учествовало у саобраћајној незгоди која је узрокована
прекорачењем брзине, док је само 14% испитаника доживело саобраћајну незгоду која је била узрокована
прекорачењем брзине.
Од укупног броја анкетираних, њих 76% није кажњавано, ни пронађено због непоштовања ограничења
брзине, док је 15% испитаникa пронађенo и кажњенo, а 9% испитаникa је само пронађенo за непоштовање
ограничења брзине.
Највећи проценат испитаника је изјавио да уобичајено возе „отприлике просечном“ брзином (57,9%),
31,1% да вози „мало брже“ у поређењу са другим возачима, 8,1% испитаника је одговорило да вози „мало
спорије“, док 2% испитаника вози „много брже“ и 0,9% испитаника вози „много спорије“ у односу на остале
учеснике у саобраћају.
Највећи број испитаника, 37,3%, изјавило је да „ретко“ прекорачује брзину, 28,3% “понекад“ прекорачује
брзину, док 14,8% „често“ прекорачују ограничења брзине у насељеним местима.
3.2. Мотиви за прекорачење брзине и вероватноћа прекорачења брзине у појединим ситуацијама
Што се тиче мотиви који утичу на прекорачење дозвољене брзине, највећи проценат испитаника (њих
62,6%) се сложио да им „никада“ није важније краће време путовања него брзина којом возе, a око 70%
анкетираних возача је одговорило да им незнање о ограничењу брзине на путу није „никада“ и „ретко“
мотив за прекорачење брзине. Oко 55% испитаника изјавило је да „никада“ и „ретко“ уживање у брзој
вожњи им је мотив за прекорачење брзине, а 38% мисли да је „често“, „веома често“ и „увек“ дозвољена
брзина премала. Око 30% испитаника наводи „често“, „веома често“ и „увек“ као мотив за прекорачење
брзине то што не желе да касне, (график 1).
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График 1. Мотиви који утичу на прекорачење брзине

Изузетно велики проценат испитаника (преко 70%) је одговорило да „ни у ком случају“ неће прекорачити
ограничење брзине у жељи да задиве друге, као и када возе у близини школе. Од 30 до 40% испитаника је
изјавило да ће „мало вероватно“ прекорачити ограничење брзине када се такмиче са другим возачима, када
возе путем са пуно кривина, када је у питању узбуђење, ноћ, мокар коловоз, типични услови средином дана.
Између 30 и 40% анкетираних возача је изјавило да ће „вероватно“ прекорачити ограничење брзине због
избегавања саобраћајне незгоде, сигурности да неће довести никога у опасност, када нема других возила на
путу, када добро познају пут и потреба за претицањем, (график 2).

График 2. Вероватноћа прекорачења брзине у појединим ситуацијама

3.3. Сагласност са појединим изјавама
Чак 73,7% испитаника је одговорило да себе „не сматрају уопште“ ризичним возачима. Са тврдњом да
је главни мотив полиције наплата новчаних казни за брзу вожњу, а не смањење брзине, 46,3% испитаника
се „веома“ сложило.
Око 38,0% испитаника је одговорило да их „не много“ нервирају други возачи док возе, док. 52,0%
возача мисли да полиција не контролише довољно прекорачење брзине „прилично“ и „веома“. Око 60%
анкетираних сматра да возачи требају да се понашају према условима саобраћаја, без обзира на ограничење
брзине (график 3).
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График 3. Сагласност са појединим изјавама

3.4. Мишљење о појединим тврдњама
Близу 29,0% анкетираних возача се „не слажу“ да негативни поени за прекорачење брзине требају
бити удвостучени за време празника, док је 27,5% њих неутрално. Велики проценат испитаника (31,8%) се
„слажу“ да људи који су ухваћени за прекорачење брзине више од 45 km/h морају имати регулатор брзине
у возилу. Више од 50% испитаника се „слаже“ да је безбедност других учесника у саобраћају битан фактор
при доношењу одлуке о прекорачењу брзине. Исто тако, више од 60% испитаника се „слажу“ са тврдњом да
је безбедност њихових сапутника битан фактор при доношењу одлуке о прекорачењу брзине. 29,8% возача
се „не слажу“ са тврдњом да модерна возила значајно смањују ризик од незгода и повреда које могу бити
проузроковане брзом вожњом, док код тврдње да је могућност кажњавања важан фактор при доношењу
одлуке о прекорачењу брзине одговори су равномерно распоређени. Преко 44% испитаника је дало одговор
да се „слажу“ да је њихова безбедност важан фактор при доношењу одлуке о прекорачењу брзине, док се
43% испитаника „не слажу“ да је брза вожња безбедна за искусне возаче (график 4).

График 4. Слагање испитаника о појединим тврдњама

3.4. Знање возача о појединим питањима у вези са брзином
Око 60% анкетираних сматра нетачним одговором да вожња недозвољеном брзином утиче на климатске
промене, као и да осигуравајућа друштва дају нижу стопу осигурања за људе који су завршли курсеве за
возаче. Више од 90% испитаника дало је потврдан одговор код следећих тврдњи: вожња недозвољеном
брзином повећава шансу од погибије и задобијања тешких повреда; вожња недозвољено брзином
повећава шансу да ћете доживети саобраћајну незгоду. Око 70% испитаника сматра за „тачно“ да вожња
недозвољеном брзином утиче на повећање буке и да што се вози брже, више се троши горива, (график 5).
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График 5. Знање возача о појединим тврдњама у вези са брзином

3.5. Мишљење о мерама за смањење прекорачења дозвољене брзине
За постављање електронских саобраћајних знакова обавештења који показују возачу да се креће
недозвољеном брзином како би успорио, више од 80% испитаника се „веома“ и „прилично“ слаже, а исто
толико и за спровођење кампање у медијима о опасностима које носи брза вожња. Од свих понуђених
изјава, највише испитаника (око 25%) са одговором „не уопште“ је било за инсталирање регулатора брзине
у возилу који ће онемогућити кретање већом брзином од ограничења, и исто толико и за постављање „црне
кутије“ у возила које ће снимати брзину кретања возила (график 6).

График 6. Мишљење о мерама за смањење прекорачења брзине

4. ДИСКУСИЈА
Резултати спроведене анкете помажу доносиоцима одлука при доношењу одређених закључака и
дефинисања предлога мера. Приказ резултата може бити различит у зависности од тога који параметри се
узму у обзир, а од посебног значаја може бити корелација појединих променљивих.
На основу прелиминарне анализе могу се дефинисати основни параметри. Према полу већину
анкетираних испитаника чине припадници мушке популације старосне доби oд 20 до 45 година,
који у просеку пређу око 5.000 km годишње. Од укупног боја испитаника, њих 86% није учествовало у
саобраћајној незгоди која је узрокована прекорачењем брзине, док је само 14% испитаника доживело
саобраћајну незгоду која је била узрокована прекорачењем брзине. Највећи проценат испитаника изјавио
је да уобичајено вози „отприлике просечном“ брзином, а такође и највећи број испитаника, 37,3%, изјавило
је да „ретко“ прекорачује брзину. Чак 73,7% испитаника је одговорило да себе „не сматрају уопште“
ризичним возачима. Више од 80% испитаника се „веома“ и „прилично“ слаже са предлогом за постављање
електронских саобраћајних знакова обавештења који показују возачу да се креће недозвољеном брзином
како би успорио. Упоредо с претходном тврдњом, исти проценат испитаника сматра да постоји потреба за
спровођење кампање у медијима о опасностима које носи брза вожња.
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Посебно треба истаћи ставове возача који се односе на опасности и последице брзе вожње, као и на
мере за спречавање прекорачења ограничења брзине. Значајно учешће, 51,6% и 60,9% респективно, имају
ставови „Безбедност других учесника у саобраћају је битан фактор при доношењу одлуке о прекорачењу
брзине“ и „Безбедност мојих сапутника је битан битан фактор при доношењу одлуке о прекорачењу брзине“.
У погледу мера које треба спровести у циљу смањења прекорачења брзине посебно се истичу следећи
ставови: „Повећати брзину кретања за 10 km/h на аутопутевима и путевима ван насељених места“ (52,6% +
27,7%), „Спровести кампање у медијима о опасности које носи брза вожња“ (50,6% + 29,5%).

5. ЗАКЉУЧАК
На основу резултата приказаних истраживања примећује се да велику већину возача брине безбедност
саобраћаја. Они уочавају да је понашање возача врло важан чинилац у побољшању безбедности. Резултати
показују значајне разлике између земаља у смислу ставова и понашања везаних за пребрзу вожњу.
Због важности утицаја ставова на понашање учесника у саобраћају, на подручју града Новог Сада
требало би перманентно реализовати истраживања ставова свих учесника у саобраћају, а поготово возача
моторних возила. За будућа истраживања о ставовима и спровођење мера које утичу на њихову промену
од изузетног је значаја:
-- квалитетнија процена напора који би утицали на унапређење ставова учесника у саобраћају,
-- стандардизација правила у погледу дефинисања ставова о вађним обележјима безбедности
саобраћаја,
-- поређење ставова у одређеним временским периодима,
-- анализа и јавна презентација добијених података,
-- реализација кампања у области безбедности саобраћаја, а поготово кампања посвећених брзини као
значајном проблему у саобраћају,
-- спровођење образовних мера у предшколским и школским установама кроз игру, дечију штампу,
ликовне радове, радио и телевизију,
-- саобраћајно образовање будућих возача у ауто-школама у којима се врши завршни део обуке за
самостално управљање моторним возилом.
Захвалност: Рад је резултат пројекта финансираног од стране Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, пројекат бр TR 36007
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