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Резиме: Велики број саобраћајних незгода у којима учествују млади возачи догађа се ноћу
и/или викендом, док као путнике у возилу, имају своје вршњаке. Циљ истраживања је био да се
испитају ставови и искуства о брзој вожњи и ноћним путовањима младих са територије ГО
Врачар и провери свест о ризику током таквих вожњи. Истраживање је спроведено под
покровитељством Савета за безбедност саобраћаја ГО Врачар. Иницијално истраживање у
септембру и октобру обухватило је 143 ученика који су одговарали на сет питања. Интернет
анкета која обухвата узорак од 127 испитаника, који су положили возачки испит и одговарали
на питања, вршена је у периоду од 3. до 25-ог октобра. Интересантни су резултати у погледу
искуства са брзином, где се показало да је чак 69% испитаних ученика било у прилици да се
вози брзинама изнад 130 km/h ( максимално ограничење брзине на путевима у Републици
Србији) при чему су били најчешће путници у возилима којима су управљали вршњаци или
мало старији пријатељи, углавном ноћу. Интернет анкета младих возача са Врачара показује да
35% њих вози два пута недељно ноћу, 21% мање од наведеног и 44% више од наведеног.
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Анализа података и резултати истраживања су вршени за свако питање појединачно уз
графички приказ, детаљну анализу и објашњење. Закључак рада садржи предлог мера за
побољшање стања безбедности младих возача и путника.
Кључне речи: млади возачи, брза вожња, путовања викендом, ноћна вожња
Abstract: Significant number of traffic accidents involving young drivers occurs due to speeding at
night and/or during weekends and in-car passengers are their peers. The aim of this research was to
examine young people’s (from GO Vračar) attitudes and experiences concerning speeding and night
trips and to determine their awareness of the risks involved. The research was carried out under
patronage of The Traffic Safety Council of GO Vračar. Initial research in September and October
praised 143 students who answered a set of questions. "Online" survey included a sample of 127
respondents who had passed the driving test and they anonymously answered 14 questions, between
3rd and 25th of October. Interesting results in terms of speeding experience showed that as many as
69% of students surveyed, travelled at speeds above 130 km/h (max. speed limit on roads in The RS),
most frequently as passengers in vehicles driven by peers or few years older friends, mostly at night.
"Online" survey of young drivers from Vračar, showed that 35% of them drive twice a week during
the night, 21% less than twice, and 44% drive at night more often than twice a week. Respondents
voted as the main cause of deadly outcomes is due to driving under influence of alcohol (43.3%) and
speeding (42.5%). Data analysis and the results of the research are presented individually for each
issue graphically and with a brief explanation. The conclusion of the paper contains a proposal of
measures to improve the safety of young drivers and passengers.
Keywords: young drivers, speeding, weekend trips, night trips

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.
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 30 година,
имајући у виду да узраст неопходан за добијање возачке дозволе варира од једне
земље до друге ( у нашој земљи од 16 година). Они представљају већу опасност од
осталих возача најпре за њих саме, а онда и за своје путнике и друге учеснике у
саобраћају.
Истраживања у САД-у и Холандији показала су да на сваких десет погинулих
младих возача, тринаест путника или других учесника у саобраћају, такође, погине у
истим саобраћајним незгодама (Policy Brief - Young Drivers: The Road to Safety, 2006).
Стопа смртности младих возача је обично двоструко већа од стопе смртности
старијих возача (Policy Brief - Young Drivers: The Road to Safety, 2006). Возачи са
једном годином возачког искуства изазивају три пута више саобраћајних незгода него
возачи са више година возачког стажа. Према подацима Агенције за безбедност
саобраћаја Републике Србије (статистички извештаји од 2012-те до 2016-те године)
на путевима у Србији свакога дана погину у просеку две особе. Млади (до 25 година)
и старији (преко 65 година) представљају најугроженије популационе групе у
саобраћају. Кључни проблеми безбедности младих возача у саобраћају су неискуство,
незрелост, прекорачење брзине, вожња под дејством алкохола, употреба мобилног
72

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

телефона у вожњи, слаба безбедност возила, касна ноћна вожња, као и негативан
утицај родитеља/старатеља.
Кључни фактори који се налазе иза проблема безбедности младих возача у
саобраћају су:
• Младе одликује велика активност ноћу и викендом, кретање у групама и
понекад конзумирање алкохола и дрога;
• Пол, младићи чешће возе него девојке, и учествују у више саобраћајних
незгода по пређеном километру и доказано је да преузимају више ризика
у току вожње;
• Имају појачану жељу за доказивањем (групни притисак);
• Алкохол, (не схватају утицај алкохола на безбедно управљање);
• Прекорачење брзине, (неприлагођна брзина).
Најрелевантније индивидуалне карактеристике су: старост, пол и искуство.
Подаци показују да неискуство објашњава већину високих стопа смртних случајева у
саобраћају, док је друга кључна карактеристика која проузрокује ризик младих возача
је
старост.
На
пример,
два
британска
истраживања
(Forsyth et al., 1995 and Maycock 2002a) утврдила су да ризик од умешаност у незгоду
током прве године вожње има везу с временом када појединац почиње да вози и да су
те разлике веће међу возачима од 16-24 година. Слични исходи су пронађени у
данскoм истраживању (Carstensen, 2002) као и у канадском истраживању о возачима
почетницима старости 16-25 година (Цоопер ет ал.,1995) и студијама из Немачке
(Schade, 2001), Шведске (Gregersen, 2000а , 2000б) и Норвешке (Sagberg, 2000).
Поред ових карактеристика, постоји неколико специфичних околности смртних
случајева младих возача. Истраживања у Мериленду и Калифорнији (McKnoght и
McKnoght, 2000) сугеришу да је брзина вожње допринела у скоро 20% саобраћајних
незгода младих возача. Неколико истраживања анализира однос између саобраћајних
незгода и времена дана када су се десиле. Амерички подаци (Williams, 1985) указују
на повећани ризик током ноћних вожњи. У свом истраживању, Вилијамс показује да
се током ових часова догодило 50% смртних случајева младих возача, а прекомерни
ризик је посебно означен током петка и суботом увече. Шведска истраживања
(Gregersen и Nyberg, 2002) показала су да се 22% саобраћајних незгода догодило
током ноћних сати, док је удео возачa од 18-19 година био 32%. Штавише, разлика је
била нарочито значајна током викенда. У 2004. години подаци из 15 европских земаља
указују на то да су саобраћајне незгоде за младе возаче посебно дешавале суботом и
недељом ујутро између 00:00 и 06:00 часова (база података ЕУ о саобраћајним
незгодама). Вожња под утицајем алкохола је још једна околност у већини
саобраћајних незгода младих возача, а посебно када се комбинује са брзином и
ноћним условима вожње.
Савет за безбедност саобраћаја ГО Врачар континуирано подржава едукацију
ученика основних школа на општини коју спроводи Секција за безбедност младих у
саобраћају Техничке школе ГСП. Подаци добијени кроз истраживања која су
спроведена током реализације пројеката едукације матураната основних школа
показали су да се преко 40% ученика већ у овом узрасту возило брзинама већим од
130 km/h (преко највеће дозвољене брзине кретања возила на путевима у Србији).
Подаци ове врсте нису били доступни из других извора, због чега смо се определили
да кроз евалуацију ефеката едукација испитамо ученике о њиховим искуствима са
брзом вожњом. Обзиром на значајну излаженост негативним примерима кршења
саобраћајних прописа међу ученицима основних школа, даље смо испитивали да ли
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се и колико мењају статистике у нешто старијем узрасту. Спроведено је анкетирање
ученика средњих школа и гимназија са ГО Врачар и ГО Земун и упоредили податке.
Сматрали смо да је неопходно испитати какво искуство са брзом вожњом и ноћним
путовањима имају млади у узрасту када почињу да у саобраћају учествују са пробним
возачким дозволама и још увек немају довољно возачког искуства. Питање искустава
младих са брзом вожњом је тема истраживања спроведеног приликом израде
завршног рада (С. Ђорђевић, 2014) и показало је да млади возачи идентификују брзу
вожњу и вожњу под утицајем алкохола као најважније ризике којима су изложени у
саобраћају.
Едукације младих о ризицима у саобраћају, са посебним акцентом на ризике
којима су изложени као возачи и путници у возилима којима управљају млади возачи,
спроводе се кроз различите пројекте. Кроз едукације ученика средњих школа на ГО
Врачар спроведено је истраживање њихових склоности, искустава и ставова.
2.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Циљ истраживања (завршни рад С. Ђорђевић, 2014) је био да се испитају ставови
младих возача о ноћним путовањима и могућа свест о ризику током таквих вожњи.
Метод прикупљања је анкета. “Online” анкета била је подељена преко друштвених
мрежа где су испитаници који су имали положен возачки испит самостално
приступили и попуњавали упитник.
Oво истраживање се бави проучавањем ставова и искустава младих возача о
ноћној вожњи. Током ове анкете, испитано је 127 испитаника који су дали своје
мишљење у вези ноћних путовања. Анкета је била анонимног типа и састојала се од
14 питања. Анкетирање испитаника је вршено у периоду од 3. до 25-ог октобра 2014
године.
Сва питања у анкети су затвореног типа. Питања су усмерена на истраживање
ставова младих возача, знања која млади возачи поседују у области безбедности
саобраћаја и најзад, њихово понашање у саобраћају. С обзиром да је анкета анонимна
и “online” не може се са сигурношћу проверити да ли су анкете попуњавали заиста
само млади возачи.
Посебно важни одговори из овог истраживања односили су се на следећа питања:
• Колико дуго поседујете возачку дозволу?
• Колико често возите ноћу?
• Када излазите викендом, које превозно средство користите?
• Да ли знате када се код нас дешава највише незгода које укључују младе
возаче?
• Шта мислите, који су возачи најугроженији код нас?
• Који су кључни фактори страдања младих у саобраћају?
• Ако излазите у град са пријатељима, да ли Ваш пријатељ возач поштује
саобраћајне прописе?
• Шта мислите о непоштовању прописа ноћу?
• Да ли сматрате да су ноћна путовања безбеднија од дневних?
Везивање података из овог истраживања са подацима добијеним испитивањем
матураната основних школа о њиховом искуству са брзом вожњом, покушали смо да
остваримо анкетирањем матураната средњих школа и гимназија. Ученици овог
узраста већином поседују возачку дозволу, али имају мање од 2 године возачког
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стажа. Њихове навике у погледу ноћних излазака се мењају и постепено се повећава
учесталост излазака који завршавају после поноћи викендом, али и радним данима.
Док су возачи углавном као превозно средство за изласке у град бирали сопствени
аутомобил, очекивано је да матуранти буду орјентисани на јавни превоз и пешачење.
Искуства са брзином која су показали ученици основних школа стечена су уз
родитеље, који су у високом проценту прекорачивали ограничење брзине (око 40%),
у средњој школи су проширена на изузетно небезбедан начин. Како би проверили
претпоставку о узрасту и искуству возача уз којег су испитаници искусили екстремне
брзине (веће од 130 km/h), покушали смо да сакријемо у понуђеним одговорима
поделу на младе и неискусне и оне друге, старије и искусније возаче.
Истраживање је вршено иницијално на узорку од 143, а затим проширено на
узорак 196 матураната (ученика четвртог разреда) средњих школа на територији ГО
Врачар, при чему су равномерно заступљени били ученици средњих стручних школа
и гимназија. Како су истраживања спроведена применом методе затворене анкете
(Табела 1) коју су ученици попуњавали приликом предавања о безбедности младих у
саобраћају која је спроводила Секција за безбедност младих у саобраћају (Техничка
школа ГСП), усмено је дато упутство да се питања о брзини односе искључиво на
путовања у путничким аутомобилима. Резултате истраживања верификовали смо на
контролној групи, матурантима гимназије и средњих стручних школа на ГО Земун
(узорак од 156 испитаника).
Образац анкете приказан је у следећој табели:
Табела 1. Образац анкете за матуранте средњих школа и гимназија

Анкета о начину путовања средњошколаца у Београду

Која је највећа брзина којом си се
возио/ла до сада (као возач или
путник)?
Kо је тада управљао/ла возилом?

Колико често се возиш аутомобилом?
За излазак у град користим (више
одговра):
Најчешће излазим и враћам се из
града:
Из изласка се најчешће враћам:

1. До 80 км/ч;
3. Између 130 и 150 км/ч

2. Између 80 и 130 км/ч;
4. Преко 150 км/ч.

1. родитељи;
2. рођак/пријатељ старији од 25 година;
3. ЈА;
4. рођак/пријатељ млађи од 25 година.
1. 3 пута недељно или чешће;
2. 2 пута недељно;
3. неколико пута месечно;
4. ређе од наведеног.
1. јавни превоз (бус/такси);
2. аутомобил/мотор - путник;
3. аутомобил/мотор – ја возим;
4. идем пешице.
1. радним данима до поноћи;
2. викендом до поноћи;
3. радним данима, после поноћи;
4. викендом после поноћи.
1. пешице – сам/а;
2. пешице – са вршњацима;
3. аутомобилом – возим;
4. аутомобилом – вози вршњак;
5. аутомобилом – возе старији од 25 година;
6. јавни превоз;
7. остало- ___________________.

Прво питање о брзини требало је да одвоји оне који имају искуства са прописним
брзинама и друге који су искусили непрописне брзине, који су за нас били посебно
занимљиви. Овде се ограђујемо због чињенице да брзине мање од 130 km/h могу бити
непрописне, али обзиром да је анкета коришћена у сврху евалуације предавања о
ризику брзе вожње у путничким аутомобилима која су матуранти слушали, сматрамо
да је заступљеност таквих испитаника у узорку занемарљив. Свакако је добијеним
одговорима утврђена доња граница, односно број оних матураната који су неспорно
имали искуства са вожљом непрописним брзинама у путничким аутомобилима у
Србији. У млађем узрасту, непрописна искуства су стицали уз родитеље, па смо
желели да истражимо како се тренд наставља у старијем узрасту и ко су били возачи
том приликом. Зато смо код другог питања раздвојили испитанике и анализирали
одговоре само испитаника са непрописним искуством, покушавајући да откријемо
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колико је било возачко искуство возача уз које су испитаници доживели екстремне
брзине. Одговор смо прикрили, нудећи опције са возачима старијим од 25 година и
млађима, укључујући и одговор да су лично управљали возилом. Суштински,
одговори су дељени у две групе, са возачима старијим од 25 година и млађе од 25
година, који немају одговарајуће искуство.
Испитивали смо навике у погледу путовања младих. Посебно начин реализације
путовања у дневном и ноћном периоду. Претпоставка је била да се у дневним
путовањима матуранти највише ослањају на јавни превоз и пешачење, док су ноћу
склони да више користе путнички аутомобил.
3.

РЕЗУЛТАТИ

3.1 Интернет анкета
Интернет анкета младих возача са Врачара показује да 35% њих вози два пута
недељно ноћу, 21% мање од наведеног и 44% више од наведеног. Анкети је “online”
приступило 127 возача чије возачко искуство је подједнако распоређено у три
категорије, по трећина их је имала мање од 5 година возачког стажа, 5 до 10 година и
више од 10 година возачког стажа. Највећи број испитаника дало је одговор да
највише користе сопствени аутомобил као превозно спредство током изласка (81
одговор, 63,8% ), али само 22% тачно идентификује викенд као најризичније дане за
младе возаче, за које 70% испитаних мисли да су најугроженији. Испитаници су као
главни узрок страдања изгласали алкохол са 55 гласова (43,3%) и прекорачење брзине
са 54 гласа тј. 42,5%. Позитиван податак је да само 2% испитаника тврди да им
пријатељи не поштују прописе, а истовремено 48% испитаника је одговорило да
њихови пријатељи делимично поштују и 43% да поштују у потпуности прописе у
саобраћају. Исти проценат, 2% испитаника се изјаснило да не поштује саобраћајне
пописе и да подржава друге који их такође не поштују, док 87% испитаника поштује
саобраћајне прописе, сматра их веома важним и осуђује друге који их не поштују.
На питање „Да ли су ноћна путовања безбеднија од дневних?“ 48% испитаника је
одговорило са „ не слажем се“, 33% са „делимично“, 11% „слажем се“, што јасно
показује да већина перципира ризик ноћне вожње као важан фактор сопствене
безбедности.
3.2 Истраживање склоности, искустава и ставова матураната
Истраживање је спроведено током едукација ученика тако што су чланови секције
анкете делили присутним ученицима и прикупљали их одмах након попуњавања, на
крају сваког предавања. Резултати анкета матураната су приказани упоредно на
узорку ГО Врачар и ГО Земун. Анализирани су одговори, а закључци ће бити
образложени у дискусији.
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3.2.1 Која је највећа брзина којом си се возио?

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 1. Која је највећа брзина којом си се возио?

На ГО Врачар, непрописном брзином возило се најмање 66%, а на ГО Земун
најмање 63% матураната, што на обрађеном узорку показује поклапање и верификује
добијене резултате (Слика 1). Као што је поменуто, усменим путем је ученицима
напоменуто да се ово питање односи на вожњу у путничким аутомобилима на
путевима у Републици Србији. Из узорка су изузети одговори које су дали матуранти
у вези са брзинама већим од 130 km/h када су та искуства стечена у страним државама
(нпр. у Немачкој, због непостојања ограничења брзине на појединим деоницама).
3.2.2 Ко је тада управљао возилом?

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 2. Ко је тада управљао возилом?

Када је возач био неикусан, на ГО Врачар, непрописном брзином возило се 39%, а
на ГО Земун проценат је 30%, што на обрађеном узорку показује умерено поклапање
(Слика 2). Ради прегледности, на слици се скраћено користи група „рођак“ уместо
„рођак/пријатељ“ како је писало на анкетама.
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3.2.3 Колико се често возиш аутомобилом?

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 3. Колико се често возиш аутомобилом?

На ГО Врачар, често (више од 2 пута недељно) се аутомобилом вози 68%
испитаника, као и на ГО Земун (Слика 3). На обрађеном узорку показано је
поклапање.
3.2.4 За излазак у град користим... ?
На ГО Врачар, као и на ГО Земун матуранти највише користе јавни превоз. Због
величине општина, разумљиво је да нешто више пешаче матуранти на Врачару, а
употреба мотора и аутомобила је уједначена, али на Врачару матуранти двоструко
чешће возе него у Земуну (Слика 4).

ГО Врачар

Слика 4. За излазак у град користим...?

ГО Земун

3.2.5 Најчешће излазим и враћам се из града?

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 5. Најчешће излазим и враћам се из града?
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На ГО Врачар 59% матураната изласке завршава и путује ноћу, после поноћи
радним данима и викендом, док на ГО Земун матуранти изласке завршавају после
поноћи у мањем проценту – 47% и ризик ноћних путовања је нешто нижи (Слика 5).
3.2.6 Из изласка се најчешће враћам...?
На ГО Врачар 21% матураната изласка се враћа пешке сами или са вршњацима,
док на ГО Земун пешачи 20% испитаника. На Врачару у 18% случајева вози неискусан
возач, а у Земуну 12% испитаника. Интересантни су управо подаци који указују да се
приближно сваки пети матурант превози у аутомобилу којим управља млад и
неискусан возач, а посебно када се то повеже са чињеницом да се у две скоро 2/3
путовања дешава ноћу (Слика 6).
Условно се може сматрати да су испитаници који се превозе јавним превозом или
у возилима којима управљају искуснији возачи изложени мањем ризику (55% на
Врачару и 65% у Земуну).

ГО Врачар

ГО Земун

Слика 6. Из изласка се најчешће враћам...?

4.

ДИСКУСИЈА

Анализирајући добијене резултате, прво смо уочили да постоји тренд раста броја
младих који су се возили непрописним брзинама већим од ограничења од 130 km/h.
Оваквом тренду највише су допринела искуства стечена са вршњацима и неискусним
возачима који имају мање од 5 година возачког стажа.
Приближно две трећине свих излазака младих, завршава се после поноћи,
викендом чешће него радним данима, Ови подаци се подударају са ризиком страдања
младих у саобраћају који је највећи управо у дане викенда (према подацима Агенције
за безбедност саобраћаја Републике Србије).
Већина испитаних често користи аутомобил за реализацију својих путовања,
најчешће у својству путника. Ово такође одговара истраживањима која истичу висок
степен попуњености возила када њима управљају млади возачи.
Поредећи интернет анкету са искуствима возача и анкету матураната, показало се
да како млади стичу искуство и са растом возачког стажа, све више њих користи
сопствени аутомобил за реализацију путовања, нарочито ноћу. Управо је узраст
матураната, прелазни период, када се млади који претежно користе јавни превоз и
пешаче, постепено преоријентишу на аутомобиле као основно превозно средство.
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5.

ЗАКЉУЧЦИ

Резултати анкетирања матураната (узраст од 17-19 година) средњих школа на
територији градске општине Врачар су показали да се њих 66% возило брзинама
преко 130 km/h, што је највећа дозвољена брзина кретања возила на путевима у
Србији. Брзинама већим од 130km/h матуранте су најчешће превозили родитељи
(31%) у које имају највише поверења, а затим рођаци и пријатељи старији од 25 година
(30%). Можемо сматрати да су матуранти из наведене две групе добили изузетно лош
пример непрописног понашања у саобраћају, али обзиром на возачко искуство лица
која су управљала возилима недозвољеним брзинама, постоји вероватноћа да су сви
то чинили на условно речено безбедан начин, јер нису наступиле последице у виду
настанка саобраћајних незгода. Забрињавајући податак је да је сваки четврти од десет
матураната управљао возилом самостално приликом прекорачења ограничења брзине
или је био путник у возилу којим је управљао вршњак. Сматрамо да је важно истаћи
да је у оба случаја реч о возачима без довољно искуства.
Упоређујући резултате овог анкетирања са резултатима претходног анкетирања
ученика основних школа на територији општине Врачар (одвојено истраживање)
приметно је да се број небезбедних младих возача и путника повећао. Анкетирањем
ученика основних школа трећина ученика је изјавило да су их родитељи превозили
непрописном брзином. Нажалост, код узраста младих, старости преко 15 година
приметно је да се под утицајем вршњака тај број удвостручио. Очигледно је да су
родитељи дали погрешан пример својој деци што се тиче вожње недозвољеном
брзином и да се такав тренд наставља и док похађају средњу школу.
Охрабрујући је податак да при изласку и повратка из града млади најчешће
користе јавни градски превоз, али се појављује 18% младих који том приликом сами
управљају возилом или их превозе вршњаци. Посебно је значајно да истраживање
показује да чак 2/3 таквих путовања предузимају млади возачи после поноћи, дакле у
ноћним условим вожње у којима немају довољно искуства. На ту ризичну групу
младих возача и путника треба да се утиче едукативним предавањима, трибинама и
спровођењем различитих кампања на тему ризика и последица вожње непрописном
брзином и под дејством алкохола и психоактивних супстанци.
Када је реч о пешацима, анкета мобилности указује да постоји група младих која
се пешице враћа кући из изласка (21%). Анализирајући податке о учешћу младих у
саобраћајним незгодама у својству пешака (око 10% повређених и погинулих младих
у саобраћајним незгодама), приметили смо да је пешачење уз јавни превоз,
најбезбеднији начин за повратак младих из ноћних излазака и зато је потребно
промовисати пешачење међу младима.
6.
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