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САДРЖАЈ РАДА 
 
 
Увод 

Појам дефанзивне вожње 

Начела и правила дефанзивне вожње  

Елементи дефанзивне вожње као важан дио 
теоријског и практичног дијела полагања возачког 
испита 

Анализа безбједног извођења радње претицања 

Анализа фактора ризика при извођењу радње 
претицања који се могу елиминисати примјеном 
начела дефанзивне вожње 



MEТОДОЛОГИЈА 
 
 
Теоријска анализа 

Прикупљање статистичких података 

Анализа прикупљених података с циљем 
доношења закључака 



КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 

Дефанзивна вожња своју филозофију базира на 3 
основна начела - принципа: 

1. ЗАБРАЊЕНО - НИКАД! 

2. ОБАВЕЗНО - УВИЈЕК! 

3. ПОНЕКАД НИ ОНО ШТО ЈЕ ДОЗВОЉЕНО! 



КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 

Основна правила дефанзивне вожње су: 
 Возити прилагођеном и прописном брзином; 
 Гледати још напријед; 
 Осматрати, уочавати, планирати, реаговати; 
 Креирати и задржавати простор; 
 Бити виђен и предвиђати; 
 Бити свјестан; 
 Одабрати погодан пут; 
 Не возити на границама способности и под 

дејством алкохола. 



ДИСКУСИЈА 
 
 

Категорија податка Подаци 
Назив и врста саобраћајнице Регионални пут кроз насеље 
Ширина профила 6,4 m 
Прегледност саобраћајнице Добра 

Врста и стање коловоза Фини асфалтни застор, без видљивих оштећенја, 
мокар 

Временске прилике Ноћ (0135 h), облачно, послије кише 

Стање саобраћајне сигнализације Видљива хоризонтална и вертикална 
сигнализација 

Учесници у саобраћајној незгоди 

VW Голф II којим је је управљало лице старости 23 
године (0,96 g/kg алкохола у крви) 
VW Голф II којим је управљало лице старости 26 
година (0,68 g/kg алкохола у крви) 
VW Поло којим је управљало лице старости 24 
године 



ДИСКУСИЈА 
 
 

Фактори ризика су: 

Временски услови (ноћ, слаба видљивост) 

Стање коловозног застора (мокар асфалт) 

Психофизичко стање учесника 

Возачко искуство учесника 

Алкохолизираност учесника 

Техничка исправност возила 



ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
 

Човјек је најбитнији фактор који својим ставовима, понашањем, 
начином размишљања, способностима те возачким умијећем и 

техником вожнје утиче на ширину и дубину проблема 
безбједности саобраћаја. 

ПРЕТИЦАТИ??? 
ДА – НЕ МИСЛИ „ДЕФАНЗИВНО“, 

ДЈЕЛУЈ „ПРОАКТИВНО“! 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
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