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Резиме: У јануару 2013. године, у Ваљеву је извршено анкетно истраживање саобраћајно-безбедносне културе
грађана. Анкета се састојала из четири сегмента питања и то: општи део, питања за бициклисте, питања за пешаке и
питања за возаче. Рад описује резултате које су добијени приликом анкетирања грађана на питања о саобраћајнобезбедносној култури из оног дела у коме су активни учесници у саобраћају, као и најзначајнијe резултатe и
предложене мере за побољшање саобраћајно-безбедносне културе у Ваљеву. На основу анкетираних 120 пролазника
на улици који су прихватили анкету, утврђено је да 82,5% анкетираних лица нису учествовали у саобраћајној
незгоди. Од 73 анкетираних који су се изјаснили да возе бицикл, њих 80,8% никад не користи заштитну кацигу. Од
свих анкетираних, њих 23 (19.2%) прелази семафорисане пешачке прелазе не обrаћајући пажњу на светло семафора.
Од 62 анкетираних који су се изјаснили да су возачи, њих 29% се изјаснило да углавном не користи сигурносни
појас, док 21% углавном конзумира алкохол док вози, 37,1% не поштује ограничења брзине и 9,7% пролази на
црвено светло семафора.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, сигурносни појас, алкохол, пролазак на црвено, прекорачење брзине.
Summary: In January 2013., in Valjevo was carried out the survey research of traffic-safety culture among the citizens. The
survey consisted four segments of questions: general part, questions for cyclists, for pedestrians and for drivers. Document
describes the results that we obtained during the survey of citizens on questions about traffic-safety culture from that part in
which are active participants in the traffic, and also the most important results and proposed measures for improving trafficsafety culture in Valjevo. Based on a survey of 120 passers which agreed to respond on a survey, it was determined that
82,5% of respondents were not involved in any traffic accident. Of the 73 respondents which declared that they are cyclists,
80.8% of them never use safety helmet. Of all respondents, 23 of them (19.2%) crossing pedestrian crossings that have traffic
lights, without paying attention to the traffic light. Out of 62 respondents which declared that they are drivers, 29% of them
said they they do not use a seat belt, while 21% of them mostly consume alcohol while driving, 37.1% do not respect the
speed limits and 9.7% passes to the red traffic light.
Key words: traffic safety, seat belt, alcohol, going to red, speeding.

1. УВОД
Предмет истраживања су ставови грађана Ваљева о безбедносној култури у пешачењу, вожњи
бицикла и вожњи аутомобила.
Саобраћај је једна од четири егзистенцијалне функције сваког животног простора, чији је циљ да
повеже све остале функције уз што мање негативних ефеката. Штетне последице су нешто што се на све
могуће начине, и уз примену свих могућих метода и средстава, мора смањивати и тежити управљању
саобраћаја без њих, зато што је живот немогуће замислити без саобраћаја. Најзначајнији проблеми у
саобраћају су: вожња под утицајем алкохола, пролазак на црвено светло семафора, не коришћење
сигурносног појаса и не поштовање ограничења брзине. Највећи број саобраћајних незгода се догоди
због утицаја ових фактора.
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Анкета се састојала од 43 питања која се односе на неколико сегмената, и то: општи подаци, питања
за бициклисте, питања за пешаке и питања за возаче. Анкетирани су давали одговоре на питања која се
односе на категорију учесника у саобраћају са којом се анкетирани поистовећује, тј. из оног дела у коме
су активни учесници. Питања су се односила на прелазак пешака на црвено светло, коришћење заштитне
кациге, сигурносног појаса, вожња под утицајем алкохола итд. Анкетирани су могли да оцене и нека
обележја саобраћаја, своју и саобраћајно безбедносну културу других. Део питања се односио на кључне
области у којима су прекршаји најучесталији. Анкета као објективни начин трeба да представи ставове и
мишљења анкетираних у вези саобраћајно-безбедносне културе у Ваљеву.
Циљ истраживања је боље разумевање стања ставова, пријављеног понашања, односно саобраћајнобезбедносне културе.
Простор истраживања обухвата град Ваљево, где су на више локација анкетирани грађани и учесници
у саобраћају. Анкета је извршена у периоду од 02.01.2013. до 04.01.2013. године.
2. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
У истраживању је коришћен метод анкете, тако што је развијен посебан упитник (Слика 1). Случајно
су заустављани пролазници на више локација и замољени за анкету. Укупно је анкетирано 120 људи, од
којих 61 лице женског пола и 59 лица мушког пола. Након представљања и објашњења о каквој анкети је
реч, анкетираном лицу су редом постављена питања из упитника, а одговори директно уписивани у
анкетни образац. Знатан број грађана није прихватио да буде анкетиран. Резултати анкетирања унети су у
посебну табелу и статистички су обрађени. Приликом анализе анкете добијене резултате треба узети са
резервом, с обзиром на искреност анкетираних лица. Наиме, неопходно је узети у обзир тенденцију
давања друштвено прихватљивих одговора.

Слика 1. Анкетни образац

VIII Међународна конференција
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ Ваљево, Хотел Дивчибаре, 18-20. април 2013

3. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Мада анкета обухвата велики број питања, за потребе овог рада, анализирани су одговори у вези
следећих кључних области у безбедности саобраћаја: брзина, вожња под дејством алкохола, употреба
сигурносних појасеве (систем заштите) и пролазак на црвено 4.
Од укупног броја анкетираних лица, њих 21 (око 17,5%) је учествовало у саобраћајним незгодама.
Од анкетираних 120 особа, њих 73 се изјаснило да вози бицикл, од којих 59 анкетираних лица (80,8%)
не користи заштитну кацигу, док 5 лица повремено користи заштитну кацигу и само 9 анкетираних лица
редовно користи заштитну кацигу. (Слика 2). Требало би више обратити пажњу на возаче бицикла као
учеснике у саобраћају и едуковање возача бицикла о познавању саобраћајно-безбедносне културе.

Слика 2. Проценат одговора на питање: „Да ли носите заштитну кацигу док возите бицикл?”

Од 120 анкетираних особа, њих 23 (19.2%) прелази пешачки прелаз на семафорисаној раскрсници
када је укључено црвено светло. (Слика 3).

Слика 3. Проценат одговора на питање: „Приликом преласка коловоза на семафоризованом пешачком
прелазу, прелазим: 1. увек на зелено 2. на зелено, осим када журим 3. и на црвено ако нема возила 4. зависно од
ситуације 5. неважно ми је?”

Од 120 анкетираних лица, њих 62 су се изјаснили да учествују у саобраћају као возачи. Међу њима,
44 анкетираних (око 71%) су се изјаснили да увек користе сигурносни појас, док 4 анкетирана лица никад
не користе сигурносни појас (6,5%). (Слика 4). Код возача аутомобила треба развити свест да
коришћењем сигурносног појаса повећавају степен своје безбедносни, а не да користе сигурносни појас
само због полиције и избегавања плаћања казне за учињен прекршај.
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Слика 4. Проценат одговора на питање: „Да ли користите сигурносне појасеве?”

Највећи проценат возача (79,0%, односно 49 од 62 возача) неће управљати возилом ако су претходно
конзумирали алкохол. Међутим, 10 анкетираних возача (16,1%) ће управљати аутомобилом, иако су мало
попили (Слика 5).

Слика 5. Проценат одговора на питање: „Ако сте конзумирали алкохол пре вожње: 1. нећете управљати
возилом 2. управљаћете само ако сте мало попили 3. управљаћете возилом иако сте прилично доста попили, јер то
не утиче значајно на ваше возачке способности 4. остало ?”

Међу 62 анкетирана возача, њих 56 (90,3%) никад не пролази на црвено светло семафора (Слика 6).
Потребно је стално едуковати возаче аутомобила да поштују правила саобраћаја и семафорисане
раскрснице и не прелазе раскрсницу када је укључено црвено светло, јер се тада дешавају саобраћајне
незгоде са најтежим последицама, а утврдили смо да 9,7% пролази преко раскрснице када је укључено
црвено светло семафора.

Слика 6. Проценат одговора возача на питање: „Колико често пролазите на црвено светло семафора?”

Од 62 анкетирана возача, 39 возача (62,9%) поштује ограничење брзине, док 23 возача (37,1%) не
поштује ограничење брзине. (Слика 7). Оцена 1 - анкетирано лице никад не поштује ограничење брзине,
оцена 2 - анкетирано лице скоро никад не поштује ограничење брзине, оцена 3 - анкетирано лице
понекад поштује ограничење брзине, оцена 4 - анкетирано лице скоро увек поштује ограничење брзине и
оцена 5 - анкетирано лице увек поштује ограничење брзине.
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Слика 7. Проценат одговора на питање: „Да ли и у којој мери поштујете ограничења брзине на градским
улицама и путевима (оцените од 1 до 5)?''

4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА
У наредном периоду посебно треба обратити пажњу на оне групе које не користе сигурносне
појасеве, заштитну кацигу, прекорачују брзину и пешаке који прелазе на црвено светло. Ма колико
изгледало да се ради о малом проценту, често се ради о екстремно ризичним групама које заслужују
посебну пажњу. Такође треба истаћи да је стварни проценат ризичних група већи од самопријављеног,
јер знатан део анкетираних даје неистините, али друштвено прихватљиве одговоре. Са друге стране
овако мали узорак тешко може да да поуздане закључке, а значајан број лица која су одбила да учествују
у анкети остаје непознат, са ризиком да су њихови ставови још лошији. Зато је веома битно што чешће
радити овакве анкете где анкетирана лица одговарају на питања из упитника и тиме омогуће да се
сагледа стање безбедности саобраћаја на одређеном простору. А по спроведеној анкети и представљању
резултата, предузму одређене превентивне мере и рад са ризичним групама како би се унапредило стање
безбедности саобраћаја.
5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ
Како саобраћај данас представља једну од највећих опасности по људску заједницу, недостатак оваквих
података, попут ових из анкете, свакако се вишеструко негативно одражава. Један од најважнијих аспеката
безбедности саобраћаја је саобраћајно-безбедносна култура која директно зависи од свести и воље самих
учесника у саобраћају. Ова анкета је допринела да се утврди реално стање саобраћајно-безбедносне културе.
На побољшању саобраћајно-безбедносне културе мора се константно радити, и тежити да оцене које
већина анкетираних даје буду стварне и реалне, јер се једино тако могу побољшати и остали елементи
саобраћаја. Висок ниво културе у саобраћају је неопходан, као и у другим сегментима живота. Цела анкета
је одрађена из једног првенственог разлога а то је да се увиде ставови анкетираних лица о поштовању
саобраћајно-безбедносне културе и анализирају добијени одговори како би се унапредило и побољшало
стање у саобраћају и смањио број саобраћајних незгода.
Анализом саме анкете дошло се до података да највећи проценат лица није учествовао у саобраћајним
незгодама, да велики број анкетираних лица не користи заштитну кацигу приликом вожње бицикла, да
19,2% анкетираних лица, који су се изјаснили као пешаци прелази раскрсницу када је укључено црвено
светло семафора. 16,2% анкетираних лица који су се изјаснили као возачи не користи сигурносне појасеве,
док 79% возача неће управљати возилом ако су претходно конзумирали алкохол, 9,7% анкетираних возача
пролази кроз раскрсницу и када је укључено црвено светло семафора, а просечна оцена поштовања брзине
на градским улицама је 4,5.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима је нешто што би требало да се примењује у потпуности и да
он постане један од главних извора безбедносне културе. Полиција и судови би морали више да делују на
прекршиоце Закона. Едуковање и обука младих предшколског и школског узраста, првенствено о значају
поштовања прописа о безбедности у саобраћају. Добро осмишљеним и стручно спроведеним кампањама
може се деловати на све учеснике у саобраћају, а посебни програми рада са ризичним групама могу
унапредити њихово понашање.
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