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1. Увод 
 

 
Агенција за безбедност саобраћаја се крајем 2018. године придружила пројекту ESRA2 и постала 

пуноправни члан мреже ''ESRA земаља''. ЕSRA је заједничка међународна иницијатива истраживачких 

центара и института који се баве безбедношћу саобраћаја на путевима широм света, а покренута је од 

стране Европске Комисије 2015. године. Сврха овoг пројекта је да се прикупљањем података о ставовима 

учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и ризицима у саобраћају добију упоредиви подаци о 

стању безбедности саобраћаја на путевима, односно о понашању и култури у саобраћају широм света. 

Прикупљени подаци и анализе доводе до великог броја индикатора стања безбедности саобраја и 

пружају научне доказе за креирање политике за унапређење безбедности саобраћаја на националном и 

међународном нивоу.  

У овом истраживању (ЕСРА2), које је спроведено крајем 2018. и почетком 2019. године,  учествовале су 

32 земље, међу којима је била и Република Србија, а очекује се да ће се током 2019. године прикључити 

још земаља. 

Агенција за безбедност саобраћаја је, у ранијем периоду, самостално реализовала два истраживања 
ставова учесника у саобраћају у Републици Србији, 2014. и 2017. године. Истраживање ставова 
становништва које је реализовано 2017. године је у највећој мери спроведено у складу са методологијом 
пројекта ESRA. Прикључивањем мрежи ''ESRA земаља'' Република Србија је постала партнер и члан 
пројекта ESRA и на тај начин се у склопу реализације пројекта ESRA2, крајем 2018. године, спровело 
истраживање ставова становништва Републике Србије о безбедности саобраћаја и ризицима у 
саобраћају. Резултати овог истраживања ће нам омогућити да сагледамо ставове становништва о 
безбедности саобраћаја, али и да направимо валидна поређења са другим земљама и да се Република 
Србија појави на различитим статистичким извештајима на међународном нивоу. 
 
Реализацијом пројекта је омогућено препознавање проблема када су у питању ставови становништва о 
опасностима у друмском саобраћају (у вези са употребом сигурносних појасева, вожњом под утицајем 
алкохола, прекорачењем брзине, кажњавањем за прекршаје и сл.), што ће омогућити боље разумевање 
небезбедног понашања одређеног броја учесника у саобраћају, а затим и боље планирање кампања и 
активности, односно препознавање најважнијих праваца превентивног деловања, како Агенције за 
безбедност саобраћаја, тако и других субјеката који се баве безбедношћу саобраћаја у Републици Србији. 
 
У оквиру ESRA2 пројекта спроведено је ''Оnline'' истраживање, употребом панела за приступ интернету, а 
у Републици Србији је обухваћен узорак од 1.041 испитаника. Истраживање у Републици Србији је 
спроведено у периоду од 05.12. до 18.12. 2018. године. Анкетирање једног испитаника је у просеку 
трајало 24 min. Узорак је обухватио одраслу популацију испитаника, 18+ година. Главне циљне групе су 
били возачи аутомобила, возачи мопеда, мотоциклисти, бициклисти и пешаци. 
 
Истраживање и сам анкетни упитник су конципитани тако да се засебно могу посматрати и анализирати 
више различитих области (тема) истраживања: 

 Социо-демографски подаци испитаника 

 Изложеност (мобилност) у саобраћају 

 Самопријављено безбедно и небезбедно понашање 

 Прихватљивост безбедног и небезбедног понашања 

 Ставови према безбедном и небезбедном понашању 

 Субјективна перцепција ризика у саобраћају 

 Подршка законским мерама  

 Спровођење мера 
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 Саобраћајне незгоде 

 Аутоматизација возила 

 Додатна питања (посебно за сваку земљу). 
 
Када је Република Србија у питању, главне теме у вези са ставовима становништва о безбедности 
саобраћаја које су истраживане су: 

 Вожња под дејством алкохола и дрога 

 Пребрза вожња 

 Системи заштите, у случају саобраћајне незгоде 

 Одвраћање пажње (дистракција) и умор 

У овом Извештају су приказани резултати истраживања ставова становништва Републике Србије о 

безбедности саобраћаја у оквиру пројекта ESRA2, и то систематизовано по областима: изложеност у 

саобраћају (мобилност становништва), самопријављено понашање, прихватљивост ризика у 

саобраћају, ставови о безбедности саобраћаја, фактори настанка саобраћајних незгода, подршка 

законима и принуда (спровођење закона).  

 

2. Резултати истраживања (графички приказ) 
 
Изложеност (мобилност) у саобраћају 

Током последњих 12 месеци, колико често сте користили следеће облике превоза?  
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пешачење

аутомобил, као путник

аутомобил, као возач

аутобус, као путник

бицикл

мопед

мотоцикл

% испитаника који су користили овај начин путовања најмање неколико 
дана месечно
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Самопријављено понашање 

Током протеклих 30 дана, колико сте често ... ? 
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возили аутомобил након конзумирања 
алкохола

возили аутомобил након узимања наркотика

возили аутомобил након коришћења лека на 
коме пише да може утицати на вожњу

аутомобилом прекорачили ограничење 
брзине ван насељеног места (без аутопута) 

возили без везаног сигурносног појаса

превозили малу децу, нижу од 150 cm, без 
коришћења дечјих аутоседишта

превозили децу, вишу од 150 cm, без 
коришћења дечјих седишта (бустера, појаса)

користили мобилни, који сте држали у руци, 
током вожње аутомобила 

читали поруке/е-маил или проверавали 
друштвене мреже док сте возили аутомобил

возили аутомобил док сте били поспани и 
имали тешкоће да држите очи отворене

нисте били везани сигурносним појасом на 
задњем седишту, док сте путовали

возили мопед или мотоцикл без кациге

слушали музику преко слушалица док сте 
возили бицикл 

читали поруке/е-маил или проверавали 
друштвене мреже док сте возили бицикл

возили бицикл ван обележене 
бициклистичке стазе

слушали музику преко слушалица као пешак 
на улици

читали поруке/е-маил или проверавали 
друштвене мреже док сте ходали улицом

% испитаника који су најмање једном током протеклих 30 дана:
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Друштвена прихватљивост безбедног/небезбедног понашања  

У којој мери већина људи сматра прихватљивим да ВОЗАЧ АУТОМОБИЛА ... ? 
 

 
 

 

 

Лична прихватљивост безбедног/небезбедног понашања  

У којој мери је за Вас лично прихватљиво да ВОЗАЧ АУТОМОБИЛА ... ? 
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вози аутомобил након конзумирања 
алкохола

прекорачи ограничење брзине ван 
насељеног места (без аутопута)

вози без везаног сигурносног појаса

превози децу без коришћења опреме за 
везивање деце (седиште за дете, бустер)

користи мобилни, који  држи у руци, током 
вожње  

чита поруке/е-маил или проверава 
друштвене мреже док вози аутомобил

% испитаника који сматрају да је већини грађана у Србији 
прихватљиво да возач аутомобила:
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вози аутомобил након конзумирања 
алкохола

прекорачи ограничење брзине ван насељеног 
места (без аутопута)

вози без везаног сигурносног појаса

превози децу без коришћења опреме за 
везивање деце (седиште за дете, бустер)

користи мобилни, који  држи у руци, током 
вожње  

чита поруке/е-маил или проверава 
друштвене мреже док вози аутомобил

вози док је толико поспан да тешко држи очи 
отвореним

% испитаника којима је лично прихватљиво да возач аутомобила:
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Ставови према безбедности саобраћаја - веровања 

У којој мери се слажете са сваком од следећих изјава  ... ? 
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Када су у питању кратка путовања, човек 
може да ризикује и да вози под дејством 

алкохола

Морам да возим брзо, у супротном имам 
утисак да губим време

Поштовање ограничења брзине је досадно

Када су у питању кратка путовања, није 
заиста неопходно користити системе за 

заштиту деце у возилу (дечја аутоседишта, 
бустер, појас) 

Користим мобилни током вожње зато што 
желим увек да будем доступан

Како бих уштедео време, често користим 
мобилни телефон док возим

Већина мојих пријатеља би возила 
аутомобил након конзумирања алкохола

Већина мојих пријатеља би прекорачила 
дозвољену брзину у насељу за више од 20 

km/h

% испитаника који се слаже са наведеним изјавама
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Ставови према безбедности саобраћаја - самопоуздање 

У којој мери се слажете са сваком од следећих изјава ... ? 
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Уздам се у себе да могу да возим после једне 
чаше алкохола

Способан сам да возим припит после журке

Способан сам да возим након што попијем 
велику количину алкохола (нпр. пола литре 

вина)

Верујем у себе када у значајној мери 
прекорачујем дозвољену брзину

Способан сам да пројурим кроз оштру 
кривину

Имам поверења у себе када проверавам 
поруке током вожње

Способан сам да пишем поруку на мобилном 
телефону док возим

Способан сам да држим телефон у руци и 
разговарам док возим

% испитаника који се слаже са наведеним изјавама
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Учешће у саобраћајним незгодама 

Да ли сте у протеклих 12 месеци лично учествовали у саобраћајној незгоди ... ? 
 

 
 

 

Фактори настанка саобраћајних незгода 

У којој мери је, по Вашем мишљењу, сваки од следећих фактора узрок настанка 
саобраћајне незгоде у којој учествује аутомобил ... ? 
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у саобраћајним незгодама након којих је 
неко од учесника био хоспитализован 

у саобраћајним незгодама у којима је неко 
од учесника задобио лакше повреде

у саобраћајним незгодама са само 
материјалном штетом

% испитаника који је у претходних 12 месеци учествовао у 
саобраћајној незгоди
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вожња после употребе алкохолних пића

вожња после употребе наркотика (осим 
лекова)

прекорачење брзине

телефонирање, при чему се телефон држи у 
руци  

употреба  hands-free уређаја за 
телефонирање 

непажња или замишљеност током вожње

вожња у стању умора

% испитаника који сматрају да је сваки од наведених фактора био 
узрок настанка саобраћајних незгода
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Подршка законским мерама 

Да ли подржавате или се противите законској обавези ... ? 
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уградње ''алколок'' система за возаче који су 
више пута кажњени због алкохола

нулте толеранције на алкохол (0,0%) за возаче 
почетнике 

нулте толеранције на алкохол (0,0%) за све 
возаче

уградње (ISA) система у нове аутомобиле (који 
аутоматски ограничавају максималну брзину )

уградње брзинских дисплеја (возачима дају 
поруку да возе преко ограничења)

уградње система за подсећање на везивање 
сигурносних појасева у нове аутомобиле

да сви бициклисти носе кациге

коришћења кациге за све бициклисте млађе од 
12 година

коришћења кациге за мопедисте и 
мотоциклисте

коришћења одеће са рефлектујућим 
материјалом за пешаке ноћу

коришћења одеће са рефлектујућим 
материјалом за бициклисте ноћу

коришћења одеће са рефлектујућим 
материјалом за мопедисте и мотоциклисте

нулте толеранције на коришћење мобилног 
током вожњи (са и без hands-free) за све возаче

забране коришћења слушалица за пешаке на 
улицама

забране коришћења слушалица током вожње 
бицикла

% испитаника који подржава да буде прописана законска обавеза:



 
 

Подаци се могу користити уз позивање на извор: АБС, 
Прегледни извештај, Ставови учесника у саобраћају о 
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Подршка законским мерама 

Према Вашем мишљењу, да ли важећи закони и прописане казне треба да буду 
строжији ... ? 

 

 
 

 

Саобраћајна принуда 

Током типичног путовања, колико је вероватно да ћете (као ВОЗАЧ АУТОМОБИЛА) од 
стране полиције бити подвргнути провери на ... ? 

 

 
 

 

Саобраћајна принуда 

Током последњих 12 месеци, колико пута сте (као ВОЗАЧ АУТОМОБИЛА) од стране 
полиције били подвргнути тесту на ... ? 

 

 
 

80,5

68,4

76,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

за вожњу под утицајем алкохола

за прекорачење брзине

за коришћење мобилног током вожње

% испитаника који сматра да законске одредбе и висина казни треба …

44,5

16,1

57,1

55,1

32,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

алкохол (алкотестирању)

коришћење забрањених наркотика

поштовање ограничења брзине

везивање сигурносног појаса

коришћење мобилног током вожње

% испитаника који очекује да ће током типичног путовања, као возач 
аутомобила, бити контролисан од стране саобраћајне полиције за: 

44,6

3,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

алкохол

употребу наркотика

% испитаника који је током претходних 12 месеци, макар једном, као 
возач аутомобила, од стране полиције, био подвргнут тестирању на:



 
 

Подаци се могу користити уз позивање на извор: АБС, 
Прегледни извештај, Ставови учесника у саобраћају о 
опасностима и ризицима у саобраћају, у Републици Србији 
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Користи од аутоматизације возила 

Колико мислите да је вероватно да возач потпуно аутоматизованог путничког 
аутомобила има следеће користи ... ? 
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мање незгода

смањење последица незгода

мање застоја у саобраћају

краће време путовања

мања емисија штетних гасова возила 

смањена потрошња горива

више продуктивног времена (нпр. за посао)

више времена за рекреацију

% испитаника који верују да ће бити користи од аутоматизације 
возила:



 
 

Подаци се могу користити уз позивање на извор: АБС, 
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3. Резултати истраживања (најважнији закључци) 
 

 Као начин путовања, испитаници у највећој мери користе пешачење (96%), путнички аутомобил 
као путници (87%) и путнички аутомобила као возачи (70%). 

 Најчешће самопријављено понашање испитаника је ''превожење на задњем седишту аутомобила, 
а да нису везани сигурносним појасом'' (75% испитаних путника у аутомобилу). Око 65% возача 
аутомобила је пријавило да прекорачује ограничење брзине ван насељеног места. Чак 71% 
пешака је изјавило да чита поруке или проверава друштвене мреже док хода улицом, а 52% 
пешака је пријавило да понекад прелази улицу док је на семафору укључено црвено светло за 
пешаке. Око 48% возача је изјавило да понекад користи мобилни телефон, држећи га у руци, док 
управља возилом, а 36% њих је изјавило да чита поруке или проверава друштвене мреже. Око 
19% возача је изјавило да управља аутомобилом и након конзумирања алкохола. Око 24% возача 
је изјавило да понекад превози ''малу'' децу, висине до 150 цм, без коришћења дечијег 
аутоседишта. 

 Испитаници сматрају да је за већину људи најмање прихватљиво ризично понашање у саобраћају 
''вожња аутомобила након конзумирања алкохола'' (свега 6%) и превожење деце без коришћења 
опреме за везивање деце у аутомобилу, око 7%. Са друге стране, највише прихватљивим 
ризичним понашањем, за друге, сматрају коришћење мобилног телефона током вожње (15%) и 
прекорачење ограничења брзине (14%). Испитаници, лично, као облик ризичног понашања у 
саобраћају, најмање прихватају вожњу у уморном стању (свега 0,3% испитаника). 

 Нaјнеповољније ставове испитаници су изјавили према: коришћењу система за заштиту деце у 
возилу; према поштовању ограничења брзине и према коришћењу мобилног телефона од стране 
возача. Наиме, 11% испитаника сматра да није потребно користити системе заштите за децу у 
возилу када су у питању кратка путовања. Око 9% испитаника сматра да је ''досадно'' поштовати 
ограничења брзине, док око 5% испитаника користи мобилни док управља возилом, како би увек 
били доступни. Највеће самопоуздање за сопствена небезбедна понашања, испитаници су 
показали, када је у питању способност вожње након конзумирања мале количине алкохола,  и 
прекорачење дозвољене брзине.    

 Око 12% испитаника је у претходних годину дана учествовало у саобраћајним незгодама са 
материјалном штетом, око 5% у саобраћајним незгодама где је неко од учесника задобио лаке 
телесне повреде, и око 2% у незгодама где је неко хоспитализован. Као најчешћи утицајни фактор 
настанка саобраћајних незгода сматрају вожњу под дејством алкохола (82%), затим вожњу у стању 
умора (81%), вожњу после употребе наркотика (79%) и прекорачење брзине (79%). 

 Када је у питању подршка важећим и/или увођењу нових законских одредби, испитаници су у 
највећој мери подржали одредбе које се односе на коришћење кациге од стране мотоциклиста и 
мопедиста (93%) и вожњу под дејством алкохола (92% испитаника подржава ''нулту толеранцију'' 
на алкохол код возача почетника, 76% њих за све возаче, док 88% њих подржава уградњу 
''алколок'' брава за возаче рецидивисте). Испитаници у великој мери подржавају и обавезу 
коришћења заштитне кациге за децу бициклисте, 84%. Око 83% испитаника подржава обавезно 
коришћење одеће са рефлектујућим материјалом за бициклисте ноћу. Најмање подржана мере 
је у вези обавезом коришћења одеће са рефлектујућим материјалом ноћу за пешаке (43%), а 
затим забрана коришћења слушалице за пешаке док ходају улицом.  

 Највећи проценат испитаника сматра да закони и прописане казне треба да буду строжији за 
вожњу под дејством алкохола (80% испитаника). 

 Возачи аутомобила током типичног путовања највише очекују да буду контролисани од стране 
полиције на поштовање ограничења брзине и везивање сигурносног појаса. Док је њих око 45% у 
претходних годину дана било подвргнуто тесту на алкохол.     

 Када је увођење аутоматизованих возила у питању, испитаници у највећој мери сматрају да ће 
највеће користи по возача бити: смањење потрошње горива, мање загађење животне средине и 
мањи број саобраћајних незгода и њихових последица.  


