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 Циљ ове наставне јединице је стицање основних 

знања о последицама небезбедног понашања у 

саобраћају и подизање свести младих возача о 

безбедном учешћу у саобраћају. 

 



На крају ове наставне јединице млади ће моћи да:  

 

  1. Објасне који су кључни фактори угрожавања безбедности 
саобраћаја од стране младих возача. 



Желимо свет у коме ниједан млад човек неће изгубити живот у саобраћају! 
Укључи се! 



 Истраживања у свету показују да млади возачи 

учествују у 20% - 30% свих саобраћајних незгода. 

 Mлади учесници у саобраћају чине око 30% свих 

погинулих возача, иако чине свега око 13% укупне 

популације. 

 Велики број саобраћајних незгода у којима 

учествују млади возачи догађа се ноћу и/или 

викендом, затим када као путнике у возилу имају 

своје вршњаке и када прекорачују брзину. 



Немају довољно искуства, 

Склони су уласку у ризичне ситуације, 

Имају појачану жељу за доказивањем,  

Недовољно познају основне ризике који се јављају у 
саобраћају. 

Алкохол,  

Прекорачење брзине,  

Употреба мобилног телефона у току вожње, 

Некоришћење сигурносног појаса и друго. 

 

  Ризик од учешћа у саобраћајним незгодама код младих возача 
је 3 – 4 пута већи у односу на остале старосне категорије. 

 



 

Понашање младог возача у саобраћају 
 

1. Млади возачи више размишљају, што може да омета њихову 

пажњу са пута.  

2. Због тога, млад возач лако постане преоптерећен, и његова 

способност да извршава више акција истовремено је 

релативно лоша.  

3. Поред тога, млади возачи ретко добијају повратне 

информације о саобраћајним незгодама са „тешким“ 

последицама у којима учествују њихови вршњаци – тако да 

нису довољно подстакнути да возе пажљивије.  

4. Млади возачи су често мотивисани да стигну на одредиште 

што је пре могуће, 

5. Често , изложени су притиску својих вршњака, или жеље „да се 

покажу“ пред другима. 
  



  Са повећањем брзине кретања повећава се и ризик 
од настанка саобраћајне незгоде и последица. 

 

  Смањењем средње брзине кретања за 1км/h, број 
незгода се смањује 2 – 3%.  

 

   Са повећањем сударних брзина расту и последице саобраћајне 

незгоде и ризик смртности за учеснике: 

1. уколико возач при V=40 km/h удари возилом у непомичну 

препреку, тај ударац ће одговарати паду са 2 спрата. 

2. V=60 km/h , одговара паду са 5 спрата и  

3. V=80 km/h , одговара паду са 8 спрата. 



У судару са пешацима, са повећањем сударне брзине расте 

и ризик од настанка смртних последица: 

1. V=30 km/h гине 10% пешака, 

2. V=40 km/h гине 20% пешака, 

3. V=50 km/h гине 40% пешака, 

4. V=60 km/h гине 80% пешака, 

5. V=80 km/h , шансе да пешак преживи су веома мале. 



 Управљање возилом под дејством алкохола садржи највећи 

ризик за настанак саобраћајне незгоде. 

 Алкохол негативно делује на основне перформансе битне за 

обављање возачких задатака, и то на:    

 централни нервни систем,  

 перцепцију, обраду информација, психомоторне способности,  

 визуелно-моторну координацију,  

 психичку структуру личности, 

  пажњу, схватање и расуђивање, разум и контролу понашања. 



 самоуверен,  

 прецењује своје способности и потцењује опасност,  

 жели да се истиче у вожњи, 

  касније опажа „стоп светло“,  

 слабо процењује растојање и одстојање између возила,  

 касније реагује на светлосне и звучне сигнале, 

  теже распознаје црвену и зелену боју и 

  теже препознаје препреке у ноћним условима. 

  



 Под дејством алкохола је возач, односно лице за које се 

анализом одговарајућег узорка крви утврди садржај 

алкохола већи од 0,30 mg/ml.  

 

 Ризик од учествовања у саобраћајној незгоди почиње значајно 

да расте већ при нивоу алкохола од 0,4‰ а при нивоу од 1‰ 

ризик од саобраћајне незгоде је око пет пута већи него при 

концентрацији од 0‰, док је при концентрацији 2,4‰ тај ризик 

преко 140 пута већи. 

  Што се више алкохола попије, вероватноћа за настанак 

саобраћајне незгоде експоненцијално расте.  

 За мотоциклисте који имају концентрацију алкохола у крви 

преко 0,5‰, процењено је да се ризик од саобраћајне незгоде 

повећава и до 40 пута.  

 



Сваки учесник у саобраћају је нечија породица. Мисли о томе пре него 
што пијан седнеш за волан! 



 Возач не сме да користи телефон, односно друге 

уређаје за комуникацију уколико нема, односно не 

користи, опрему која омогућава телефонирање без 

ангажовања руку за време вожње, осим возача 

возила са првенством пролаза, возача возила под 

пратњом и возача ауто такси превоза у обављању 

службене дужности. 



Употреба мобилног телефона омета пажњу возача: 

 

1. визуелна дистракција (непажња), скретање погледа са саобраћајне 
ситуације на телефон, 

2. аудиодистракција, реаговање на звук телефона, 

3. биомеханичка-физичка дистракција (држање телефона), 

4. когнитивна дистракција ( скретање мисли са вожње на разговор).  

 

   Што је разговор сложенији и захтевнији, то су већи његови ефекти на    

   вожњу. Такође, што је саобраћајна ситуација сложенија, то се може  
очекивати већи негативни ефекти телефонског разговора.   

   Ризик од саобраћајне незгоде се повећава четири пута при употреби 
мобилног телефона у току вожње. 

   Мора се нагласити да резултати истраживања показују да између 
телефона који возач држи у руци и оног код кога је могуће телефонирати 
без употрбе руку, тзв. hands – free телефона, нема значајних разлика        
( когнитивна дистракција  као најважнији негативни фактор ометања 
возача). 

     

 



 Возач и путници у моторном возилу у коме су 

уграђени, односно постоје места за уградњу 

сигурносних појасева, дужни су да у саобраћају на 

путу користе сигурносни појас (везују појас) на 

начин који је предвидео произвођач возила. 



Сигурносни појас користимо због 
своје безбедности 

 
У новијим моделима возила постоје 
аларми за опомоњање, али најбоља 
опомена је људска савест 
 
Казна за не везивање сигурносног 
појаса: 
1 казнени поен 
5000 динара 



Процес кретања сувозача и возача при чеоном судару у 
случају када је везан и када није везан сигурносним појасом. 







Знање је живот. 

Хвала на пажњи! 

Грешке у саобраћају се не могу обрисати гумицом. 


