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УВОД 

 
Агенција за безбедност саобраћаја је током 2017. године реализовала пројекат ''Истраживање 
ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају у Републици Србији''. 
Истраживање је спроведено путем анкете и обухватило је 12.150 испитаника који су изнели своје 
ставове о опасним и ризичним понашањима у саобраћају и о томе како се понашају у различитим 
саобраћајним ситуацијама.  

Највећи део испитаника у саобраћају учествујe као возач путничког аутомобила, а затим као 
пешак, па као путник у путничком аутомобилу и возилима јавног превоза.  

Прекорачење брзине, тј. ''брза вожња'' је најчешће самопријављено небезбедно понашање (77% 
испитаника). Најприхватљивије небезбедно понашање учесницима у саобраћају у Републици 
Србији је превожење путника на задњим седиштима који нису везани сигурносним појасевима, 
док најмање прихватају ризик вожње под дејством алкохола.  

У наставку овог Извештаја детаљно су приказани резултати анализе ставова учесника у 
саобраћају различитих социо-демографских карактеристика, тј. гледано у односу на пол 
испитаника, старост испитаника, образовање и место становања испитаника. Извештај садржи 
резултате анализа ставова у вези са:  

1. Личном прихватљивошћу небезбедног понашања у саобраћају,  

2. Ставовима о кажњавању за саобраћајне прекршаје и  

3. Ставовима према одређеним факторима ризика у саобраћају. 

 
 

1 ЛИЧНА ПРИХВАТЉИВОСТ НЕБЕЗБЕДНОГ ПОНАШАЊА У САОБРАЋАЈУ 

У овој тачки Извештаја су приказани резултати истраживања ставова учесника у саобраћају о 
томе колико лично прихватају небезбедно понашање у саобраћају. 
 

1.1. Лична прихватљивост ризика - посматрано у односу на пол испитаника 
 

 Мушкарци у већој мери прихватају небезбедно понашање у саобраћају од жена. 
 И мушкарци и жене највише прихватају небезбедно понашање у виду превожења путника 

на задњем седишту аутомобила који нису везани сигурносним појасом (22% мушкараца и 
20% жена). 

 Мушкарци у већој мери оправдавају вожњу аутомобила под дејством алкохола од жена. 
На сваких 15 мушкараца који оправдавају вожњу под дејством алкохола долази 11 жена 
које оправдавају вожњу под дејством алкохола. 
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1.2. Лична прихватљивост ризика - посматрано у односу на старост испитаника 
 
 

 Млади (15-30 година) више од остатка популације прихватају ризик превожења путника 
на задњим седиштима који нису везани сигурносним појасом, као и прелазак пешака 
преко коловоза ван обележеног пешачког прелаза. 

 Популација становника средњих година (36-54 године) више од осталих прихвата 
прекорачење брзине у насељу, док најмање прихвата небезбедно понашање у виду 
управљања возилом под дејством алкохола.   

 Старији од 55 година најмање прихватају да се прекорачује брзина у насељу, али више од 
остатка популације одобравају вожњу мотоцикала без употребе заштитне кациге. 
 

1.3. Лична прихватљивост ризика - посматрано у односу на ниво образовања испитаника 
 

 Учесницима у саобраћају који имају основно школско образовање је од свих ризика 
најприхватљивије да као пешаци прелазе коловоз ван обележеног пешачког прелаза (16% 
испитаника основног школског образовања). 

 Становништву које има стечено средње школско образовање, као и становништву са 
вишим и високим нивоом образовања, је од свих ризика најприхватљивији превожење 
путника на задњим седиштима који нису везани сигурносним појасом.  

 Становништву са вишим и високим нивоом образовања је мање од остатка становништва 
прихватљиво да се деца превозе без употребе дечијих ауто-седишта. 
 

1.4. Лична прихватљивост ризика - посматрано у односу на средину у којој живе испитаници 
 

 

 Становници сеоских насеља у већој мери оправдавају вожњу мотоцикала без употребе 
заштитне кациге, док мање прихватају да се вози брзином већом од ограничења у насељу 
и вожњу под дејством алкохола. 

 Становници мањих и средњих градова у већој мери подржавају вожњу под дејством 
алкохола. 

 Становници у великим градовима више од осталих прихаватају да се брзина прекорачује 
у насељу, али мање прихватају да се деца превозе ван дечијих ауто-седишта и да се 
управља мотоциклом без заштитне кациге. 

 

2 СТАВОВИ О КАЖЊАВАЊУ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ 

У овој тачки Извештаја су представљена мишљења становника различитих демографских 
карактеристика о контроли поштовања саобраћајних прописа и кажњавању за саобраћајне 
прекршаје.   

  
2.1. Ставови о кажњавању - посматрано у односу на пол испитаника 

 

 Упоредном анализом мишљења мушкараца и жена о кажњавању за учињене саобраћајне 
прекршаје, може се уочити да жене имају израженије ставове да треба више 
контролисати и кажњавати учеснике у саобраћају за учињене саобраћајне прекршаје од 
мушкараца. 



 
 

Подаци се могу користити уз позивање на извор: АБС, 
Прегледни извештај, Ставови учесника у саобраћају о 
опасностима и ризицима у саобраћају, 2018 

3 
Агенција за безбедност саобраћаја 

Фебруар 2018 
 

 

 И мушкарци и жене се у највећој мери изјашњавају да треба више контролисати количину 
алкохола у крви возача, као и коришћење мобилног телефона у вожњи. 

 И мушкарци и жене су се најмање изјаснили да треба повећати контролу употребе 
сигурносног појаса у возилу.    
 

2.2. Ставови о кажњавању - посматрано у односу на старост испитаника 
 

 Млади учесници у саобраћају (18-34 године), у односу на остале старосне групе, у већој 
мери сматрају да се не контролише довољно употреба сигурносне кациге. 

 Учесници у саобраћају средњих година (35-54 године) су се у најмањој мери изјаснили да 
се не контролише довољно употреба сигурносног појаса у возилима. 

 Старији учесници у саобраћају (55+ година) су се више изјашњавали да је потребно 
повећати контролу поштовања свих саобраћајних прописа, осим када је у питању 
употреба заштитне кациге. 
 

 

2.3. Ставови о кажњавању - посматрано у односу на ниво образовања испитаника 
 

 Када се посматра ниво образовања становништва, може се уочити да се становници са 
вишим и високим нивоом образовања у већој мери изјашњавају да је потребно повећати 
контролу саобраћајних прекршаја, него што је то случај са становницима који имају 
основно и средње школско образовање. 

 
2.4. Ставови о кажњавању - посматрано у односу на средину у којој живе испитаници 

 
 

 Становници сеоских насеља у већој мери сматрају да је потребно повећати контролу 
количине алкохола у крви возача. 

 Становници малих и средњих градова, у односу на остале, у већој мери сматрају да треба 
повећати контролу прекорачења брзине и коришћење заштитне кациге. 

 Да треба повећати контролу употребе сигурносног појаса и коришћење мобилног 
телефона у вожњи у већој мери су се изјашњавали становници великих градова. 
 

3 СТАВОВИ ПРЕМА ФАКТОРИМА РИЗИКА У САОБРАЋАЈУ 

У овој тачки Извештаја приказани су ставови становника различитих социо-демографских 
карактеристика у вези са различитим областима (темама) у безбедности саобраћаја.  

 
3.1. Ставови према ризицима у саобраћају - посматрано у односу на пол испитаника 

 

 Када се посматрају позитивни ставови о безбедности саобраћаја мушкараца и жена, може 
се уочити да и мушкарци и жене имају позитивне ставове када је у питању вожња под 
дејством алкохола (сматрају да то повећава ризик од незгоде), брза вожња (повећава 
ризик од незгоде) и коришћење заштитне кациге од стране мотоциклиста (неопходна је 
увек). 



 
 

Подаци се могу користити уз позивање на извор: АБС, 
Прегледни извештај, Ставови учесника у саобраћају о 
опасностима и ризицима у саобраћају, 2018 

4 
Агенција за безбедност саобраћаја 

Фебруар 2018 
 

 

 Мушкарци имају исправније ставове када је у питању вожња аутомобила у уморном 
стању. Око 80% мушкараца сматра да возач када је уморан не треба да вози аутомобил, 
док, са друге стране, око 57% жена заступа овај став. 
 

3.2. Ставови према ризицима у саобраћају - посматрано у односу на старост испитаника 
 

 Млади (18-30 година) мање од осталих сматрају да је ризично превожење путника на 
задњим седиштима који нису везани сигурносним појасом. 

 Популација становника средњих година (36-54 године) више од остатка популације има 
исправне ставове да је опасно када возач управља аутомобилом у стању умора.   

 Старија популација становништва (55+ година) показује у већој мери позитивне ставове 
када је у питању вожња под дејством алкохола, употреба сигурносних појасева на задњим 
седиштима и када је у питању смањење пажње код возача који користе мобилни телефон 
у вожњи. Са друге стране старија популације је најнеповољније ставове изразила када је 
у питању став да када је возач уморан не би требало да управља возилом. 
 

3.3. Ставови према ризицима у саобраћају - у односу на ниво образовања испитаника 
 

 Учесници у саобраћају који имају основно школско образовање су изнели најповољније 
ставове када је ризично понашање у саобраћају у питању. Сви испитаници са основним 
школским образовањем су се изјаснили да сматрају да  коришћење мобилног телефона у 
вожњи смањује пажњу возачу, као и да је заштитну кацигу неопходно увек користити када 
је превожење мотоциклом у питању. 

 Становништво које има стечено средње школско образовање се, у односу на остатак 
популације, у већој мери позитивно изјаснило у вези са ставом да вожња под дејством 
алкохола повећава ризик од саобраћајне незгоде. Најмање позитивне ставове су изнели 
када је у питању коришћење сигурносног појаса на задњим седиштима и када је у питању 
управљање возилом у уморном стању. 

 Становништво са вишим и високим нивоом образовања је у односу на популацију 
становника са средњим нивоом образовања изнело позитивније ставове о опасностима 
које носи вожња у уморном стању, о ометеној пажњи због употребе мобилног телефона 
и о потреби коришћења сигурносних појасева на задњим седиштима. 

 

3.4. Ставови према ризицима у саобраћају - у односу на средину у којој живе испитаници 
 

 Становници великих градова су изнели повољније ставове, у односу на становнике других 
насеља, када је у питању употреба мобилног телефона у току вожње и када је у питању 
вожња у уморном стању (око 89% становника великих градова сматра да коришћење 
мобилног телефона у вожњи смањује пажњу возача, а 77% становника великих градова 
сматра да не треба управљати возилом када си уморан).  

 


