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УВОД 

 Брза вожња представља један од најзначајнијих проблема 
безбједности саобраћаја. 
 

 Ставови према брзој вожњи су кључна детерминанта 
понашања. 
 

 Циљ истраживања је да се изгради модел који треба да 
предвиди и објасни утицај социодемографских обиљежја 
и ставова на намјеру возача да брзо возе. 



МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА И ПРОЦЕС 
ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

 
 

Подаци прикупљени 
на подручју општине 

Фоча и града 
Бијељине 

Прикупљање 
података помоћу 
анкетног образца 

Укупно подијељено 
450 образаца од чега 

су успјешно 
попуњена 372 

образца 

Формирање базе 
података и анализа 

података је извршена 
коришћењем 

софтверског пакета 
SPSS 20.0. 



РЕЗУЛТАТИ 
 
 

KOLIKA JE VJEROVATNOĆA DA ĆETE U NAREDNIH 6 MJESECI 
UPRAVLJATI VOZILOM... 

4,6 >  су пријавили за 6,3 чешћу намјеру 
о прекорачењу брзине у урбаним 
срединама 1,5 >  

Возачи који имају негативне ставове 
према увођењу  ”зона 30” за 24 % су 

чешће пријављивали намјеру за 
прекорачењем брзине 

Возачи који имају негативне 
ставове према увођењу више мјера 
за смиривање брзине у саобраћају 
ће за 29%  чешће изразити намјеру 

о прекорачењу брзине 

Возачи који имају лошију 
перцепцију од настанка 
саобраћајних незгода за 
25% ће имати чешћу 
намјеру за прекорачењем 
брзине 

Возачи који имају лошију 
перцепцију према систему 
принуде за 21% чешће ће 
имати намјеру да прекораче 
брзину 



ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 
 
 

  
• Страх од заустављања од стране полиције мањи 

код оних возача који су чешће правили 
прекршаје у вези прекорачења брзине 

  
• Ставови preмa одређеним мјерама предиктора 

представљају значајну намјеру возача да 
прекораче брзину 

  

• Резултати овог истраживања могу бити корисни 
за доносиоце одлика на локалном нивоу за 
креирање локалних стратегија и програма 
безбједности саобраћаја  

• Даља истраживања треба да буду усмјерена и 
на друге врсте ризичних понашања 
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