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Резиме: Проблем младих возача са аспекта безбедности саобраћаја је јако комплексан. Бројни су фактори
који стоје иза овог проблема, специфична је сама природа проблема и специфичне су околности настанка
саобраћајних незгода у којима учествују млади возачи. Имајући то у виду, циљ овог истраживања је био
да се утврде кључни проблеми младих возача са аспекта безбедности саобраћаја у општини Куршумлија,
а потом да се прикажу разлике у ставовима младих возача мушког и женског пола, ученика Гимназије,
Економске и Техничке школе. У студији је коришћен упитник који се састојао од 45 питања. Испитаницима
су током школског часа подељени упитници у папирној форми, које су они сами попуњавали. Резултати
показују да су доминантни проблеми младих возача са аспекта безбедности саобраћаја у општини
Куршумлија: непоштовање услова пробне возачке дозволе, некоришћење сигурносног појаса, употреба
мобилног телефона у току вожње, брза вожња и вожња под утицајем алкохола. Истраживање спроведено
у општини Куршумлија показује да мушкарци имају мање исправне ставове и понашања у саобраћају и
да су самим тим ризичнији у саобраћају у односу на младе жене возаче. Упоређивањем ставова младих
возача по школама које они похађају дошло се до закључка да се ове популације умногоме разликују и да је
социолошки утицај школе као средине заиста велики.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, млади возачи, ставови, пол, школа
Abstract: The problem of the young drivers from the aspect of traffic safety is very complex. There is a number
of factors behind this problem, the very nature of the problem and circumstances of accidents in which young
drivers participate are specific. Keeping this in mind, the aim was to determine the key issues of young drivers
from the aspect of traffic safety in municipality of Kursumlia and then to show the differences in the attitudes of
young male and female drivers, the students of Gimnazia, Ekonomska and Technical School. The questionnaire
used in this study consisted of 45 questions. During the lesson the questionnaires in a paper form were given to
the respondents, which they filled in by themselves. The results show that the dominant problems of the young
drivers from the aspects of traffic safety in municipality of Kursumlia are: disregard of the conditions of temporary
driving licence, non-use of seat belt, mobile phone use while driving, speeding and driving under the influence
of alcohol. The research conducted in municipality of Kursumlia shows that men have less correct attitudes and
behavior in traffic and they represent higher risk in traffic than young women drivers. Comparing the attitude of
the young drivers through schools which they attend, it is obtained that these populations are much different and
the sociological impact of the school environment is very significant.
Keywords: traffic safety, young drivers, attitudes, gender, school

1. УВОД
Посматрајући ланац фактора безбедности саобраћаја Човек-Возило-Пут-Околина (Ч-В-П-О), намеће се
закључак да је најзначајнији фактор безбедности саобраћаја заправо човек. Човек као фактор безбедности
саобраћаја присутан је директно, као учесник у саобраћају, и индиректно, као градитељ путева и онај који
1 студент мастер студија, Миленковић Марина, дипл.инж.саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,
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их одржава, као конструктор возила и онај који их одржава, као онај који доноси законе о безбедности
саобраћаја и брине се о њиховој примени. При томе се посебно мисли на возаче, с обзиром да они
представљају најслабију ,,карику” у ланцу. Много је елемената возача који на различите начине утичу на
активну и пасивну безбедност саобраћаја а међу њима се посебно истичу способности, знања, ставови и
понашања возача. Различите старосне групе имају различита знања, ставове, способности и понашања и
различиту изложеност саобраћају (Липовац, 2008).
Унутар групе возача, као посебна категорија, издвојили су се млади возачи. Разлог због ког су се млади
возачи посебно издвојили и због ког су предмет бројних истраживања јесте управо тај што су превише
заступљени у саобраћајним незгодама са смртним исходом. Млади возачи се дефинишу као возачи који
имају до 25 година, имајући у виду да узраст неопходан за добијање возачке дозволе варира од једне земље
до друге. Они представљају већу опасност од осталих возача најпре за њих саме а онда и за своје путнике
и друге учеснике у саобраћају. Овај проблем намеће велике трошкове како за појединце тако и за њихове
породице и за друштво уопште.
Саобраћајне незгоде су главни узрок смрти особа узраста између 15 и 24 године у земљама OECD2.
На глобалном нивоу, подаци Светске здравствене организације показују да су, 2002. године, саобраћајне
незгоде биле други највећи узрок смрти особа узраста од 15 до 29 година, и први највећи узрок смрти
мушкараца истог узраста. Заступљеност младих у укупној популацији у земљама OECD је у 2004-ој години
износила свега 10%, док је заступљеност младих возача у укупном броју погинулих возача износила чак
27% (OECD, 2006). Истраживања спроведена у Холандији показују да је у саобраћајним незгодама које су
изазвали млади возачи, на сваких 10 погинулих младих возача погинуло и 6 путника у возилима младих
возача и 7 других учесника у саобраћају (SWOV, 2004).
Младост је период сазревања, експериментисања и јаких емоција, испитивања и рушења граница. Такође
је период у којем већина људи учи да вози. Висок ниво ризика у овом узрасту је последица комбинације три
кључна фактора – узраст, искуство и пол, при чему овај ризик повећавају околности у којима многи млади
често возе, укључујући вожњу у ноћним условима, вожњу са младим путницима, вожњу при великим
брзинама, вожњу под утицајем алкохола и дрога, и вожњу без адекватне употребе система заштите унутар
возила (OECD, 2006).
Млади мушкарци возе више од младих жена. У Финској на пример, жене возе упола мање (Laapotti, 2003).
Међутим, начин вожње је такође значајан. Са аспекта безбедности, вожња од стране женa је мање изложена
ризицима него што је то случај са мушкарцима. Младе жене више возе у изграђеним областима и ретко кад
возе у лошим временским условима (Forsyth еt al, 1995; Laapotti, 2003). Млади мушкарци обично више возе
током слободног времена и ноћу, са пријатељима, и у овим околностима доживљавају већи број саобраћајних
незгода (Begg еt al, 2001; Laapotti, 2003). Вожња има другачије значење за жене и мушкарце. Док жене обично
возе директно од једног места до другог, мушкарци више времена проводе возећи зарад саме вожње. Осим
тога, истраживања показују да су млади возачи мушког пола генерално склонији ризиковању, потрази за
сензацијом, брзој вожњи и антидруштвеном понашању него жене. Такође, веома често прецењују своју
способност, вештину у вожњи и подложнији су утицајима својих пријатеља (ОECD, 2006).
Циљ овог истраживања је био да се утврде кључни проблеми младих возача са аспекта безбедности
саобраћаја у општини Куршумлија, а потом да се прикажу разлике у ставовима и понашању младих возача
мушког и женског пола, ученика Гимназије, Економске и Техничке школе.
Истраживање ставова младих возача је спроведено у општини Куршумлија, тачније у три средње
школе које се налазе на овом подручју (Гимназија Куршумлија, Економска школа Куршумлија и Техничка
школа ,,Ђуро Ђаковић“ у даљем тексту Гимназија, Економска и Техничка школа) и у једној средњој школи
у Београду (XII београдска гимназија) која је послужила као контролна група.
Анкетирање младих возача је вршено у периоду од 20.04. до 25.04.2012. године у средњим школама
општине Куршумлија и од 21.05. до 23.05.2012. године у XII београдској гимназији.
Најважније ограничење овог рада се односи на то да је код групе испитаника који похађају Техничку
школу статистички значајно већа заступљеност младих возача мушког пола у односу на групе испитаника
који похађају Гимназију и Економску школу, а што је последица саме полне структуре ове школе. Из тог
разлога, разлике у ставовима и понашању младих возача који похађају Гимназију, Економску и Техничку
школу могу бити последица не само социолошког утицаја средине (чији се утицај хтео утврдити) већ и
последица разлика у ставовима и понашању младих возача мушког и женског пола. Друго ограничење овог
рада се односи на релативно мали узорак анкетираних возача.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
Према дизајну ово истраживање спада у студије пресека опсервационог типа. Метод прикупљања
података био је анкета. Испитаницима су током школског часа подељени упитници у папирној форми, које
су они сами попуњавали. За обављање анкете добијена је најпре усмена дозвола директора школа.
2 OECD – Организација за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Cooperation and Development)
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Студијска популација су били млади возачи, учесници у саобраћају. Узорачку популацију су чинили
ученици следећих средњих школа: Гимназија Куршумлија, Економска школа Куршумлија, Техничка школа
Куршумлија и XII београдска гимназија, који су имали положен возачки испит. Истраживачки узорак
су чинили сви ученици који су тих дана били присутни у поменутим школама а који су имали положен
возачки испит.
У студији је коришћен упитник који је ауторка самостално саставила. Упитник се састојао од 45 ставки,
која су обухватала основна социодемографска обележја (пол, старост, школа коју испитаник похађа), као и
питања о ставовима и понашању у саобраћају. Упитник се састојао од питања затвореног и полуотвореног
типа. Поред упитника као техника прикупљања података коришћена је још и скала процене, где су
испитаници имали задатак да оцене неку појаву оценама од један до пет.
База је формирана у програму Microsoft Office Excel v. 2007. Подаци су анализирани у статистичком
софтверском пакету IBM SPSS Statistics v. 20, и при томе су коришћене стандардне методе дескриптивне
и аналитичке статистике. Нормалност дистрибуције тестирана је инспекцијом хистограма и KolmogorovSmirnov тестом. Будући да су расподеле свих омерних варијабли статистички значајно одступале од
нормалне расподеле, коришћени су непараметарски методи. За дескрипцију коришћени су: медијана
(Me) и интерквартилни опсег (Q1-Q3), односно апсолутне (n) и релативне фреквенције (%), а за процену
значајности разлике Pearson-ov χ2 тест, Kruskal-Wallis-ova ANOVA i Mann-Whitney-jev тест суме рангова
U-тест. За процену значајности повезаности коришћена је непараметарска Speаrmаn-ovа корелација ранга
(ρ). Постављена је нулта хипотеза (H0) која гласи: Не постоји статистички значајна разлика између група
и радна хипотеза (Ha) која гласи: постоји статистички значајна разлика између група. Праг статистичке
значајности (α) постављен је на 5%. Стога, уколико је p≤0,05, одбацује се H0 и прихвата Ha. Уколико је
p>0,05 прихвата се H0.

3. РЕЗУЛТАТИ
У истраживању је учествовало 174 испитаника од којих је 65,5% мушког а 34,5% женског пола. Mедијана
старости испитаника износи 18 година, а интерквартилни опсег је од 18 до 19 година. Mедијана возачког
стажа испитаника износи 9,5 месеци, а интерквартилни опсег је од 6 до 12 месеци.
Истраживање је показало да је 5% испитаника учествовало (као возач) у саобраћајној незгоди (графикон
1), а да је 13% испитаника кажњавано због непоштовања саобраћајних прописа (графикон 2). Имајући у
виду да је медијана возачког стажа испитаника свега 9,5 месеци мора се рећи да проблем заиста постоји.
Истраживање је такође показало да не постоји статистички значајна разлика у старости и возачком стажу
испитаника који су учествовали и оних који нису учествовали (као возачи) у саобраћајној незгоди (Zu=0,393; p=0,694 и Zu=-1,686; p=0,092). А, резултати добијени U-тестом су показали да постоји статистички
значајна разлика у возачком стажу испитаника који су кажњавани због непоштовања саобраћајних прописа
и оних који нису кажњавани због непоштовања саобраћајних прописа, односно, већа је вероватноћа да ће
млади возачи (при томе се мисли на возаче старости 17, 18 и 19 година, с обзиром да су узорак чинили
возачи ове старосне доби) са дужим возачким стажом бити кажњавани због непоштовања саобраћајних
прописа у односу на младе возаче са краћим возачким стажом, што са једне стране може бити последица
дуже изложености саобраћају, а са друге стране последица опуштања младих возача након одређеног броја
пређених километара (Zu=-2,109; p=0,035). У истраживању се дошло до још једног јако важног налаза.
Наиме, код групе испитаника који су учествовали као возачи у саобраћајној незгоди је статистички
значајно већa заступљеност оних који су кажњавани због непоштовања саобраћајних прописа у односу
на групу испитаника који нису учествовали (као возачи) у саобраћајној незгоди (χ2=8,690; p=0,003), што се
може видети са графикона 3.

Графикон 1: Дистрибуција одговора испитаника на
питање ,,Да ли сте учествовали (као возач) у СН?“

2: Дистрибуција одговора испитаника на питање ,,Да ли
сте кажњавани због непоштовања саоб. прописа?“
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Графикон 3: Заступљеност кажњавања због непоштовања саобраћајних прописа
код испитаника који су учествовали и оних који нису учествовали (као возачи) у СН

Резултати показују да велики број младих возача не поштује услове пробне возачке дозволе. Од укупног
броја испитаника који су поседовали пробну возачку дозволу 26% је возило у периоду од 23.00 до 05.00
сати, 30% је користило мобилни телефон и друга средства за комуникацију у току вожње, 44% се кретало
брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на том делу пута, а чак 49% је возило без пратње
особе која има најмање 5 година возачког искуства, када им то условом пробне возачке дозволе није било
дозвољено. Што се тиче услова пробне дозволе који се односи на означавање возила посебном ,,П” ознаком
28,5% испитаника није поштовало овај услов.
Истраживање је показало да највећи број младих возача вози свакодневно а да као разлог вожње
најчешће наводе превоз од једног места до другог. Али, не треба заборавити и изузетно висок проценат
оних који су одговорили да најчешће возе како би обавили неки задатак (25%), и оних који најчешће возе
из разоноде и забаве (чак 21%).
Што се тиче коришћења сигурносног појаса од стране испитаника као возача, као сувозача, њихових
родитеља и пријатеља може се рећи да највећи број њих користи сигурносни појас, али је изузетно висок
проценат оних који понекад користе сигурносни појас а има и оних који уопште не користе сигурносни
појас. Од укупног броја испитаника 16% је одговорило да њихови родитељи понекад користе сигурносни
појас а 7% је одговорило да њихови родитељи уопште не користе сигурносни појас. Највећи је проценат
испитаника чији пријатељи понекад користе сигурносни појас (чак 55%), а 6% испитаника је одговорило да
њихови пријатељи не користе сигурносни појас. Јако је висок проценат испитаника који понекад користе
сигурносни појас када су на месту до возача (чак 29%), 7,5% уопште не користи сигурносни појас када је на
месту до возача, 19% испитаника (као возач) понекад користи сигурносни појас и један испитаник никада
не користи сигурносни појас (као возач). На основу резултата може се закључити да постоји разлика у
коришћењу сигурносног појаса од стране испитаника као возача и као сувозача. Када су на месту до возача
већи проценат испитаника не користи и понекад користи сигурносни појас. На питање из ког разлога
користите сигурносни појас највећи број испитаника је одговорио ,,Да не би платио/ла казну”. Дакле,
проблем и овде постоји и то не само због некоришћења сигурносног појаса већ и због погрешног разлога
коришћења сигурносног појаса. Резултати добијени Spearman-ovom корелацијом ранга су показали да
постоји статистички значајна повезаност у коришћењу сигурносног појаса између возача и њихових
родитеља и између возача и њихових пријатеља. Дакле, нису само млади возачи субјекти на које треба
обратити пажњу, ту су још и њихови родитељи и пријатељи чија понашања и ставови свакако утичу на
ставове и понашања младих возача у саобраћају.
Још један од проблема младих возача са аспекта безбедности саобраћаја је коришћење мобилног телефона
у току вожње. Истраживање је показало да чак 59% испитаника користи мобилни телефон у току вожње.
Алкохол је у бројним страним истраживањима представљан као кључни фактор, као фактор који је
присутан у многим саобраћајним незгодама у којима учествују млади возачи. Резултати овог истраживања
показују да је 20% младих возача возило под дејством алкохола. Испитаницама је још било постављено
питање ,,Да ли сте се некада возили возилом којим је управљао возач који је био под дејством алкохола?”.
Највећи број испитаника (57%) је одговорио ,,само пар пута”, нешто мање је оних који су одговорили
,,више пута“ (26%), а само 17% испитаника се никада није возило возилом којим је управљао возач који је
био под дејством алкохола. Као разлог вожње возилом којим је управљао возач који је био под дејством
алкохола највећи број испитаника је навео то што је возилом управљао један од њихових родитеља (41,4%).
Ови налази указују на то да је вожња под дејством алкохола чест случај у овој општини, и да не возе само
млади возачи под дејством алкохола већ да то чине и њихови родитељи.
Истраживање је показало да 14% испитаника узима цигарету док вози. Од укупног броја испитаника 15%
испитаника је одговорило да им се често дешава да су за воланом уморни, неиспавани, а 52% испитаника
је одговорило да им се често дешава да им, у току вожње, пажњу привуку неке друге ,,појаве” крај пута
(пролазници, излози...).
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Млади возачи су углавном мишљења да им гласна музика и гласан разговор сапутника не сметају док
возе. А чак 28% испитаника је прекршило неко правило у саобраћају не би ли се доказали пред друштвом.
Дакле, утицај вршњака сапутника на младога возача је јако велик и многи млади возачи нису спремни да
се одупру том утицају.
Проблем младих возача у општини Куршумлија се огледа и у томе да је 37% испитаника одоговорило да
их њихови родитељи никада нису саветовали како да се понашају у саобраћају, да је само 15% испитаника
одговорило да су их у предшколској установи учили како да се понашају у саобраћају и да је само 5%
испитаника научило нешто о саобраћају у основношколским и средњошколским установама.
Проблеми постоје и када се посматрају ставови младих возача о обуци у ауто-школама, а постоје и
у раду самих ауто-школа. За 45% испитаника обука у ауто-школи представља само начин да се дође до
возачке дозволе и највећи број испитаника је изабрао оне ауто-школе у којима је радио познаник њихових
родитеља (31%). Највећи број испитаника је имао од 35 до 40 часова практичне обуке (50%), али је изузетно
висок проценат оних који су имали мање од 35 часова практичне обуке (50%). Само 5% испитаника је
мишљења да кандидати у ауто-школама не полажу возачки испит и ,,преко везе” а 18% испитаника је
положило свој возачки испит ,,преко везе”.
Испитаници су имали задатак да оцене рад саобраћајне полиције, њихову стручност, мотивисаност,
ангажованост на послу и њихово поштење. Испитаници су стручност саобраћајне полиције оценили
тројком, мотивисаност, ангажованост на послу такође тројком а поштење двојком.

4. ДИСКУСИЈА
Истраживањем ставова младих возача са аспекта безбедности саобраћаја, у општини Куршумлија, и
упоређивањем ставова младих возача једне средње школе из општине Куршумлија (Гимназија Куршумлија)
са једном средњом школом из Београда (XII београдска гимназија) дошло се до одређених кључних
проблема младих возача са аспекта безбедности саобраћаја у овој општини.
Доминантни проблеми младих возача са аспекта безбедности саобраћаја у овој општини су: непоштовање
услова пробне возачке дозволе, некоришћење сигурносног појаса, употреба мобилног телефона у току
вожње, брза вожња и вожња под утицајем алкохола.
Главни извор проблема јесу сами млади возачи са својим погрешним ставовима и ризичним понашањем.
Али, истраживањем се дошло и до налаза да поједини родитељи младих возача такође имају погрешне
ставове и лоша понашања. Проблеми који се тичу младих возача у општини Куршумлија постоје како у
раду саобраћајне полиције тако и у раду ауто-школа.
Многи резултати добијени у овом истраживању, који се односе на разлике у ставовима и понашању
младих возача мушкараца и жена, су у складу са резултатима страних истраживања. Истраживање
спроведено у општини Куршумлија показује да мушкарци имају мање исправне ставове и понашања у
саобраћају и да су ризичнији у саобраћају у односу на младе жене возаче.
Упоређивањем ставова младих возача по школама које они похађају дошло се до закључка да се ове
популације умногоме разликују и да је социолошки утицај школе као средине заиста велики. Резултати
показују да су ученици Техничке школе лошији са аспекта безбедности саобраћаја, да су њихови ставови и
понашања у саобраћају мање исправни и да су самим тим ризичнији у саобраћају (како за њих саме тако и
за остале учеснике у саобраћају) у односу на ученике који похађају Гимназију и Економску школу. Ученици
Економске школе су имали исправније ставове и понашања у саобраћају у односу на ученике који похађају
Гимназију и Техничку школу. Истраживање је такође показало који су то доминантни проблеми младих
возача са аспекта безбедности саобраћаја сваке школе понаособ. Ученици који похађају Техничку школу
су учествовали у већем броју саобраћајних незгода, више пута су били кажњавани због непоштовања
саобраћајних прописа, мање су поштовали услове пробне возачке дозволе, чешће су возили под утицајем
алкохола, чешће су прекорачавали ограничења брзине, и више пута су чинили прекршаје у саобраћају
не би ли се доказали пред друштвом у односу на ученике који похађају Гимназију и Економску школу.
Доминантан проблем младих возача који похађају Гимназију је некоришћење сигурносног појаса док је
доминантан проблем младих возача који похађају Економску школу то што им се често дешава да им у
току вожње пажњу привуку неке друге ,,појаве” крај пута (пролазници, излози…). Сада када су познати
кључни проблеми младих возача са аспекта безбедности саобраћаја за сваку школу појединачно, потребно
је деловати одговарајућим кампањама и предавањима не би ли се погрешни ставови младих возача
искоренили. Па би свакако најпре требало спроводити кампање и предавања у Техничкој школи на тему
брзе вожње, вожње под утицајем алкохола, коришћења мобилног телефона у току вожње и др. У Гимназији
би требало одржати предавање и спровести кампању на тему коришћења сигурносног појаса а ученицима
који похађају Економску школу указати на то колико је важно да се сва пажња у току вожње усмери на саму
вожњу и до чега долази услед скретања пажње на неке друге ,,појаве” крај пута.
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5. ЗАКЉУЧАК
Проблем младих возача са аспекта безбедности саобраћаја је јако комплексан, бројни су фактори
који стоје иза овог проблема, специфична је сама природа проблема и специфичне су околности у којима
настају саобраћајне незгоде са младим возачима. Величину овог проблема увиделе су многе земље света,
али не и наша земља. Још 2006. године земље Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и
Конференције европских министара транспорта (ECMT) су увиделе значај овог проблема и написале
извештај под називом ,,Млади возачи: Пут ка безбедности”. Наша земља још увек нема никакав званични
извештај на ову тему. Дакле, оно што прво треба урадити је свакако спровођење истраживања на нивоу
државе, не би ли се на основу тога увидео обим проблема младих возача са аспекта безбедности саобраћаја
и испројектовале одговарајуће мере.
Безбедност младих возача у саобраћају у највећој мери зависи од њих самих, њихових ставова, знања,
способности и понашања. Истраживање је показало да велики број младих возача нема исправне ставове и
да су понашања многих младих возача ризична. Ставови се изграђују и утемељују од рођења и јако је тешко
променити ставове који су већ формирани. Како би будуће младе генерације биле безбедније у саобраћају
потребно је од самог рођења систематски и континуирано утицати на изградњу и утемељивање позитивних
ставова о безбедности саобраћаја. Пресудну улогу у томе има породица, добри узори и најранија искуства.
Али би у великој мери и увођење обавезних наставних програма на тему безбедности саобраћаја, у
вртићима, предшколским установама, као и у основној и средњој школи допринело утемељивању ових
позитивних ставова.
Спровођење кампања које би за циљну групу имале младе возаче а које би се односиле на кључне
проблеме у понашању младих возача (попут брзе вожње, вожње под утицајем алкохола, коришћење
мобилног телефона и тд.) би такође допринеле повећању безбедности младих возача.
Млади возачи су јако лоше оценили рад саобраћајне полиције па би једно од решења било и то да се
побољша сама обука саобраћајне полиције не би ли они били стручнији, ангажованији и поштенији у свом
раду. Бројна страна истраживања указују на то да се највећи број саобраћајних незгода у којима учествују
млади возачи догађа викендом у касним вечерњим и раним јутарњим сатима. Дакле, једна од мера би се
могла односити на повећање контроле од стране саобраћајне полиције у тим сатима на оним местима за
која се претпостави да су одредишта младих возача.
Ни ауто-школе нису радиле свој посао на прави начин. Заиста је велики број возача којима ауто-школе
нису одржале прописан број часова практичне обуке, а било је и оних младих возача који су до возачке
дозволе долазили ,,преко везе”. Дакле, мора да постоји стална контрола рада и ових институција, не би ли
се одређена правила поштовала.
Овај проблем захтева ангажованост различитих институција, стручњака и појединаца и није могуће
донети јединствену меру која би решила проблем. Мере морају бити добро осмишљене и организоване
и њих треба константно усавршавати и прилагођавати тренутној ситуацији како би се у што краћем
периоду постигли што бољи резултати. При томе је јако важна улога државе, улога локалне самоуправе,
медија и јавности. Оно што локална самоуправа може и мора да уради је свакако спровођење кампања,
увођење обавезних предавања у вртићима, школама на тему безбедности саобраћаја, усмеравање омладине
на спорт, такмичења и кроз извештавање становника ове општине путем локалних медија о проблемима
младих возача са аспекта безбедности саобраћаја да делује на ставове и понашања како младих возача тако
и њихових родитеља.
Све земље се суочавају са истим општим проблемом који се односи на младе возаче, а фактори који
стоје иза овог проблема су нужно исти. Као резултат, све земље морају да пронађу начин да дозволе младим
возачима да постану искусни, способни и безбедни на такав начин да минимизирају њихову изложеност
и изложеност ризику других људи.
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