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Резиме: Познавање саобраћајних правила и прописа се често смањује проласком дужег
временског периода, јер се нека правила која се дуже не примењују и заборављају. Насупрот
овоме, возачке вештине са возачким стажем од око 20 година требало би постајати боље. У
циљу сагледавања нивоа знања, као и степена возачких вештина, спроведено је истраживање
са две различите старосне групе. Истраживање је спроведено у два дела, тако да су у првом
делу испитаници полагали теоријски тест, док је у другом делу на полигону урађен практичан
тест. У једној групи било је 28 испитаника који су имали возачки стаж не већи од једне
године, док је друга старосна група била састављена од испитаника од 4до 28 година возачког
стажа. Циљ рада је да се на основу тестова сагледа кретање возачких вештина и знања у
зависности од величине возачког стажа.
Кључне речи: возачке вештине и знање, возачки стаж, безбедност саобраћаја
Abstract: The knowledge of the traffic rules and regulations is often reduced after a longer period
of time, since some of the rules which are not applied for some time tend to be forgotten. In order to
measure the levels knowledge as well as the level of driving skills , we have conducted a research
with two different age groups. The research was conducted in two parts. In the first part the
participants had to pass the theory test while the second had to pass the practical test. One group of
28 participants was with the driving experience up to one year while in the other group the
participants had 4-28 years of driving experience. The aim of the paper is to see the difference in
driving skills and the knowledge depending on years of driving experience.
Keywords: driver`s skills and knowledge, years of driving experience, traffic
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1.

УВОД

Понашање учесника у саобраћају зависи од бројних фактора, као што су
способности, знање, психофизичко стање, стечено образовање, старосна доб и сл.
Истраживања показују да се старији и искуснији возачи понашају одговорније у
односу на возаче са пробном возачком дозволом. Млади мушкарци чешће изазивају
незгоде у односу на млађе жене. Старије жене су неодговорније од старијих
мушкараца (Агенција за безбедност саобраћаја, 2012:55).
Циљ рада је да се упореде возачи са пробном возачком дозволом, возачким
искуством до једне године, са возачима који имају више година возачког искуства,
у смислу познавања саобраћајних прописа и правила и возачких вештина.
У оквиру рада биће извршено и поређење младих мушкараца у односу на млађе
жене, као и поређење старијих мушкараца у односу на старије жене, када је
познавање прописа и вожња у питању.
Познавање саобраћајних правила и прописа се често смањује проласком дужег
временског периода, јер се нека правила која се дуже не примењују и заборављају.
Крајем 2009. године је ступио на снагу нови Закон о безбедности саобраћаја на
путевима (у даљем тексту ЗОБС) и у више наврата је мењан Правилник о
саобраћајној сигнализацији. Са новим правилима и новим знацима најчешће нису
упознати старији возачи. Насупрот овоме, возачке вештине са возачким стажом од
око 20 година требало би постати боље.

2.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У циљу упоређивања возачких вештина и познавања саобраћајних прописа и
правила, извршено је тестирање и анкетирање. Тестирању је било подвргнуто 28
возача са пробном возачком дозволом, од тог броја 6 млађих жена, старости 17 и 18
година, као и 22 искуснија возача, од тога 10 жена, старости од 34 до 48 година и
возачким искуством од 4 до 28 година. Испитаници су били упознати 7 дана пре
тестирања о начину тестирања.
Возачи са пробном возачком дозволом су били ученици свих средњих школа са
територије града Врања, III и IV године. Искуснији возачи су били професори
Техничке школе у Врању, сви са VII степеном стручне спреме. Професори су били
селектирани тако да међу њима нема дипломираних инжењера саобраћаја. По
занимању је било дипломираних инжењера машинства, електротехнике, филолога,
географичара, математичара, наставника актива страних језика и фискултурника.
Ограничење овог истраживања је што професори раде у школи која образује
ученике саобраћајне струке, да су у контакту са колегама инжењерима саобраћаја и
да одговарајуће информације могу добити од њих.
Тестирање се састојало из два дела. У првом делу испитаници су решавали
теоријски тест о познавању правила у саобраћају који је био анониман. За теоријске
тестове узети су тестови Заједнице саобраћајних школа Републике Србије. Сваки
испитаник је радио различит тест. Укупно је било 50 питања подељених на 5
области. Максимални број бодова по тесту је био 110. У свакој области је било по
10 питања. Прва област се састојала од питања са саобраћајним ситуацијама у
сликама, која су носила 2 и 3 бода. Друга област се састојала од „сувих питања“ у
вези са изразима, појмовима, правилима саобраћаја, која су носила од 1 до 3 бода.
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Трећа област се састојала од саобраћајних знакова који су носили по 2 бода. Четврта
област се састојала од две раскрснице које су носиле по 4 бода и допунских табли,
ознака на коловозу, знацима која дају овлашћена лица која су носила од 1 до 3 бода.
Пета област се састојала од „сувих питања“ у вези са одузимањем возачке дозволе,
искључења возила и возача, техничким прегледима, која су носила 1 и 2 бода.

Слика 1. Шематски приказ полигона за практични део

У другом делу испитаници су били тестирани на полигону. Тестирање је било
могуће на два возила, Југо 55 и Шевролет Спарк, где су испитаници могли да бирају
које ће возило возити. Полигон који је коришћен се користи и за Републичко
такмичење саобраћајних школа.
Испитаници су имали следеће задатке. Старт - Такмичар стартује мотор; мењач
у неутралном степену преноса. Време се мери од момента када судија да знак за
старт пиштаљком. Радна тачка 1(вожња напред између чуњева). Вожња напред
између чуњева (4 комада на међусобном растојању од по 5м). Задатак такмичара је
да прође између чуњева без њиховог рушења према утврђеној стази (први чуњ се
обилази са десне стране). Рушењем се не сматра ако се постоље чуња нагази точком
возила, а при том чуњ није срушен или померен са маркирне тачке. Маркирна тачка
је контура око чуња. Радна тачка 2 (паркирање у гаражу број1; решавање задатка).
Задатак такмичара је да постави возило по уздужној оси у означени простор. Радња
је правилно изведена ако габаритне димензије возила не пређу замишљене
вертикалне површине (зидови гараже) које су дефинисане линијама гараже паркинг места. Уколико габаритне димензије возила пређу замишљене вертикалне
површине, на било ком делу гараже, сматра се да задатак није правилно урађен. У
гаражи возило је у неутралном степену преноса, са подигнутом паркирном
кочницом. Након обављене радње, возач излази из возила, решава задатак. Задатак
се састоји у решавању раскрсница: такмичар извлачи коверту са задатком; решава
задатак уписивањем редног броја возила на раскрсници у одговарајуће поље и
предаје присутном члану комисије; члан комисије ковертира задатак и предаје
записничком столу где се уписује такмичарски број. Радна тачка 3 (паркирање у
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гаражу број 2 вожњом уназад). Задатак се састоји у паркирању возила вожњом
уназад. Возач би требало да возило паркира вожњом уназад у простор означен
летвицама и стубићима. Радна тачка 4. (паркирање у гаражу број 3). Задатак
такмичара је да изврши паркирање возила вожњом уназад. Радња је правилно
изведена ако габаритне димензије возила не оборе летвице и стубиће који дефинишу
линије гараже. Уколико габаритне димензије возила оборе летвице или стубиће, на
било ком делу гараже, сматра се да задатак није правилно урађен. Радна тачка 5
(постављање возила на импровизовани канал). Задатак такмичара је да возило
постави на дрвене даске које су постављене дужином у гаражи; возило је у ''леру'',
са подигнутом паркирном кочницом. Возило са сва четири точка мора бити на
даскама. Радна тачка 6 (вожња уназад између чуњева). Исти поступак као код радне
тачке 1, али са вожњом уназад. Циљ - Престанак мерења времена је у тренутку када
точкови предње осовине пређу линију код чуња број 1. Задатак се завршава када
возило стане, возач угаси мотор и подигне паркирну кочницу. Стартна линија треба
да буде између две осовине возила.
Максимални број бодова је 600. За правилно извршене све радње добијају се 550,
док се 50 бодова добија у зависности од времена које је остварено. Оптимално време
је 125 секунди. Време од 125 секунди је прописано правилником Републичког
такмичења саобраћајних школа, где се инсистира на прецизности а не брзини.
Разлог због оваквог бодовања је да се на овај начин утиче на промену ставова возача
у погледу брзине. Уколико испитаник дође раније или касније, свака секунда се
бодује као један бод. На пример, 20 секунди раније или касније испитанику се
одузима 20 бодова. Уколико испитаник прекорачи време управљања за више од 50
секунди, одузима се максимално 50 бодова. На пример, уколико испитаник уради
све радње правилно и има време дуже од 175 секунди, добија 550 бодова.
Старији возачи су попуњавали и анкетни упитник који је био анониман.
Попунило га је 22 испитаника, који су наведени у предходном делу.
Анкета је садржала следећих7 питања:
1. Пол?
2. Године живота?
3. Године возачког искуства?
4. Да ли имате неку казну у саобраћају у последње 3 године? Уколико имате
колики је број казни?
5. Да ли сте за то да возачи у тренутку продужавања возачке дозволе (на сваких
10 година) слушају 10 часова теоријске наставе о правилима саобраћаја?
6. Да ли сте за то да возачи у тренутку продужавања возачке дозволе (на сваких
10 година) полажу поново теоријски део испита?
7. Колико мислите да ћете освојити бодова на теоријском тесту? Максимални
број бодова је 110.
Код питања број 4, 5 и 6 били су понуђени одговори.

3.

РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА

У следећој табели дати су упоредни резултати спроведеног теоријског дела
тестирања. Табеларно су приказани резултати за возаче са пробном возачком
дозволом и возаче са искуством. У оквиру табеле направљена је и подела на жене и
мушкарце. Интересантан податак је да, ако се гледа данашњи праг пролазности на
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теоријском испиту возачког испита од 85%, од укупно 50 испитаника положило би
испит њих 14, односно 28%. Од тог броја,13 возача са пробном возачком дозволом
би положило возачки испит (5 жена од 6) или 46,43% и 1 возач са искуством –
мушкарац или 4,54%. Најмањи број бодова код возача са пробном возачком
дозволом је био 76, максималан број 110. Најмањи број бодова код искусних возача
је био 55, максимални 94.
Табела 1. Табеларни приказ резултата теоријског дела тестирања

Возачи са пробном возачком дозволом
жене
мушкарци
укупно
тачно
нетачно
тачно
нетачно
тачно
нетачно
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
I
област

II
област

III
област

IV
област

V
област

96,67

3,33

87,45

12,55

89,43

10,57

93,59

6,41

85,13

14,87

86,95

13,05

93,33

6,67

82,27

17,73

84,64

15,36

89,58

10,42

77,65

22,35

80,21

17,79

73,33

26,67

77,27

22,73

76,43

23,57

84,19

15,81

Укупно

тачно
(%)
I
област

II
област

III
област

IV
област

V
област

жене
нетачно
(%)

Возачи са искуством
мушкарци
тачно
нетачно
(%)
(%)

тачно
(%)

укупно
нетачно
(%)

74,8

25,2

82

18

78,73

21,27

66,92

33,08

76,28

23,72

72,03

27,97

67

33

75

25

71,36

28,64

60

40

62,15

37,85

61,18

38,82

50

50

60

40

55,46

44,54

68,80

31,20

Укупно

Ако се посматрају укупно добијени резултати, видимо да је код возача са
пробном возачком дозволом било 84,19% тачних одговора и 15,81% нетачних
одговора. Код искуснијих возача било је 68,80% тачних и 31,20% нетачних
одговора. Возачи са пробном возачком дозволом су били бољи за 15,39%.
Када се упореде возачи са пробном возачком дозволом, жене су оствариле боље
резултате у односу на мушкарце, укупно и по листовима.
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Када се упореде возачи са искуством, ситуација је обрнута, мушкарци су
остварили боље резултате у односу на жене, укупно и по листовима.
Посебно истичемо следећи податак, возачи са пробном возачком дозволом су
погрешили 15,36% саобраћајних знакова. Возачи са искуством су погрешили чак
28,64% саобраћајних знакова. Возачи са искуством нису знали значење скоро сваког
трећег саобраћајног знака.
На следећа два графикона приказани су резултати тестирања испитаника за
решавање раскрсница. Испитаници су имали да реше укупно100 раскрсница тј.
сваки испитаник по две. Возачи са пробном дозволом су решавали 56 раскрсница,
искуснији возачи су решавали 44 раскрснице. Резултати су приказани посебно за
жене и мушкарце и укупно.
Возачи са пробном возачком дозволом - раскрснице
100

91.67

90
80

78.57

75

70
60
тачно(%)

50

нетачно(%)

40
30

25

21.23

20
8.33

10
0

жене

мушкарци

укупно

Слика 2. Графички приказ успешности решавања раскрснице – возачи са пробном
возачком дозволом
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Слика 3. Графички приказ успешности решавања раскрснице – возачи са искуством
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Укупно је било 78,57% тачно решених раскрсница и 21,23% нетачних. Жене су
имале 91,67% тачних одговора, мушкарци 78,57%. Жене су биле боље за 16,67%.
Укупно је било 54,54% тачно решених раскрсница и 45,46% нетачних. Жене су
имале 60% тачних одговора, мушкарци 50%. Жене су биле боље за 10%.
Напомињемо да су возачко искуснији мушкарци остварили боље резултате на
теоријском делу. Забрињавајући резултат је што искуснији возачи нису решили
скоро 50% раскрсница, ситуација у којима се свакодневно налазе.
Ако упоредимо резултате са ова два графикона, видимо да су возачи са пробном
возачком дозволом били бољи 24,03% у односу на искусне возаче.
У следећој табели дати су упоредни резултати спроведеног практичног дела
тестирања. Табеларно су приказани резултати за возаче са пробном возачком
дозволом и возаче са искуством.
Табела 2. Табеларни приказ успешности на практичном делу тестирања

Возачи са пробном возачком дозволом
бодови
време у секундама
451,20
445,60

Возачи са искуством
бодови
време у секундама
498,80
250,40

Из табеле се види да су возачи са пробном возачком дозволом имали просечно
451,20 бодова и остварили су просечно време од 445,60 секунди. Возачи са
искуством су имали просечно 498,80 бодова и остварили су просечно време од
250,40 секунди. Возачи са искуством су имали 47,6 бодова просечно више и
остварили су боље просечно време за 195,20 секунде, односно за 3 минута и 15
секунди.
Код возача са пробном возачком дозволом, 9 возача или 36% је урадило полигон
са максимални бројем бодова 550, без времена. Минимални број бодова је
износио180. Што се тиче времена, најбоље време је износило 251 секунду, а најгоре
време 1204 секунде или 20 минута и 4 секунде.
Код возача са искуством, 12 возача или 54,54%је урадило полигон са максимални
бројем бодова 550, без времена. Што се тиче времена, најбоље време је износило
141 секунду, а најгоре време 437 секунди или 7 минута и 17 секунди.
Ако упоредимо резултате између полова, мушки возачи су остварили боље
просечно време од жена у обе категорије испитаника.
Ови резултати су били очекивани за истраживаче.
У анкетном истраживању учествовало је 10 жена и 12 мушкараца из категорије
искусних возача. Што се тиче пола испитаника, 4 жене и један мушкарац су били
старости од 30 до 35 година, 3 жене и 3 мушкарца старости од 35 до 40 година, 3
жене и 7 мушкараца, старости од 40 до 45 година. Један мушкарац био је старости
од 45 до 50 година. Најмлађи испитаник је имао 31 годину, најстарији 48 година.
Једна жена је имала до 5 година возачког искуства, 4 жене и један мушкарац 5
до 10 година возачког искуства, док је једна жена и 3 мушкарца, са стажом од 10 до
15 година. Једна жена и 2 мушкарца, имали су стаж од 15 до 20 година,3 жене и 6
мушкараца преко 20 година возачког искуства.
Из питања број 4, добили смо податке да је 4 возача или 18,18% било
санкционисано за по један саобраћајни прекршај у последње три године. Од тог
броја једна је била жена.
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ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА О ВОЗАЧКИМ ВЕШТИНАМА И ЗНАЊУ КОД
РАЗЛИЧИТИХ СТАРОСНИХ КАТЕГОРИЈА ВОЗАЧА

Питањем број 5, истраживачи су хтели да виде став испитаника о могућој
едукацији искусних возача. Резултати који су добијени били су делимично
очекивани и неочекивани. Очекивани ако групу испитаника посматрамо као возаче,
а неочекивани ако групу посматрамо као просветне раднике.
Да ли сте за то возачи у тренутку продужавања возачке
дозволе (на сваких 10 година) слушају 10 часова о
правилима саобраћаја?
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Слика 4. Одговор на питање број 5 из анкете

Од свих испитаника, њих 6 или 27,27% су заокружили да, 16 испитаника или
72,73% су заокружили не. Са предложеном едукацијом сложило се 4 жене или 40%
и 2 мушкарца или 16,67%.
Питањем број 6, истраживачи су хтели да виде став испитаника на поновно
полагање теоријског дела возачког испита. Резултати који су добијени су потпуно
очекивани. Само један испитаник или 4,54% и то мушкарац би пристао на поновно
полагање теоријског дела испита.
Питањем бројем 7, истраживачи су хтели да провере да ли возачи потцењују или
прецењују своје знање о правилима саобраћаја. Укупно 11 испитаника или 50% је
потценило своје знање. Сви ови испитаници су били свесни да немају довољно
знања да положе тест, док је друга половина преценила своје знање. Ови испитаници
су били сигурни да ће положити тест.

4.

ЗАКЉУЧАК

Ограничење овог истраживања је да се ради о малим узорцима испитаника као и
да примењена статистичка метода не даје довољно података да ли су разлике у
постигнућу између две групе возача резултат случајности или системског деловања
независних варијабли.
Само један возач са искуством, или 4,54% би положило теоријски део возачког
испита, ако би данас поново полагали возачки испит. Возачи са искуством су
погрешили чак 28,64% саобраћајних знакова, што је готово сваки трећи саобраћајни
знак. Забрињавајући податак је што искуснији возачи нису решили скоро 50%
раскрсница, ситуација у којима се свакодневно налазе.
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Подаци који су добијени су подаци са тестирања возача са VII степеном стручне
спреме, из школе у којој имају могућности да сазнају више о променама у ЗОБС и
Правилнику у саобраћајној сигнализацији. Ако су овакви резултати добијени са
високо образованим возачима, поставља се питање шта је са осталим возачима?
Одговор на ово питање може да се реши неким наредним радом, за неку наредну
прилику. Евидентно је да возачи са искуством имају мање знања о правилима
саобраћаја, док са друге стране њихова способност и вештина управљања расте.
Анкетом смо хтели да проверимо њихове ставове о константном стручном
усавршавању, њих као возача. Само 27,27% возача би пристало да се едукује на
сваких 10 година, а само 4,54% би пристало на поновно полагање теоријског дела
испита.
Аутори су мишљења да мора постојати нека форма едукације. Предлог аутора
би био, да се одговарајућим изменама ЗОБС, обавежу сви возачи или одговарајуће
категорије да слушају 10 часова теоријске наставе приликом продужавања возачке
дозволе. Након одслушаних предавања возачи би полагали само теоријски део
испита и то само раскрснице, основна правила саобраћаја и саобраћајне знакове.
Аутори предлажу праг знања од 60%.
Капацитете за спровођење ових едукација и тестирања би требало тражити у
стручним саобраћајним школама и ауто школама.
Интересантан предлог би био и начин финансирања. Уколико возачи у последње
три године не би направили ни један саобраћајни прекршај, финансирање едукације
и испита би сносила држава или локална самоуправа посистему “несавесни
финансирају савесне”, који се већ примењује у одговарајућим ситуацијама.
У зависности од броја прекршаја и тежине прекршаја едукација и тестирање би
и различито коштале. На тај начин добили би још једну превентивну меру за
повећање безбедности саобраћаја.
5.
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