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Резиме: На данашњем нивоу развоја друштва и науке основно усмерење науке о безбедности саобраћаја 

је на решавању питања саобраћајних незгода и њихових последица, где се јављају два приступа: активна 

безбедност саобраћаја и пасивна безбедност саобраћаја. Активна безбедност саобраћаја има циљ да 

смањи број саобраћајних незгода кроз редукцију на местима где су се оне раније дешавале и кроз 

превенцију на местима где се оне никада нису догодиле. Пасивна безбедност саобраћаја има циљ да 

смањи последице саобраћајних незгода које су се већ десиле. 

Праћење стања безбедности саобраћаја представља озбиљан научни изазов. Развојем безбедности 

саобраћаја као научне дисциплине, дошло се до података који говоре да постоје четири основна фактора 

ризика страдања у саобраћају: некоришћење сигурносних појасева, прекорачење брзине, вожње под 

дејством алкохола и некоришћењем заштитиних кацига. У периоду од 2015. године до 2019. године у 

Републици Србије догодило се укупно 178.203 саобраћајних незгода, од којих је 2.609 саобраћајних 

незгода са погинулим лицима, 68.736 саобраћајних незгода са повређеним лицима и 106.858 

саобраћајних незгода са само материјалном штетом. У овом периоду смртно је страдало 2867 лица, тешке 

телесне повреде је задобило 16.984 лица, док је лаке телесне повреде задобило 85.634 лица [1]. У односу 

на категорију по броју погинулих лица у овом периоду најзаступљнији су возачи и путници у путничким 

возилима којих је било 1305 (46%), затим следе пешаци којих је било 720 (25%), затим бициклисти и 

моторизовани двоточкаши којих је било 277, односно 244, редом, што чини 10%, односно 9% погинулих 

лица. 

У овом раду биће приказани резултати истраживања који показују на који начин возачи путничких 

возила испољавају своју бес према другим учесницима у стресним ситуацијама. 

 

Кључне речи: Безбедност саобраћаја, саобраћајне незгоде, понашање, љутња, агресија. 

 

SELF-REPORTED AGGRESSION ON MOTOR CAR DRIVERS 
 
Abstract:  

At today's level of development of society and science, the basic direction of the science of traffic safety is on 

solving the issue of traffic accidents and their consequences, where two approaches appear: active traffic safety 

and passive traffic safety. Active traffic safety aims to reduce the number of traffic accidents through reduction 

in places where they have occurred before and through prevention in places where they have never occurred. 

Passive traffic safety aims to reduce the consequences of traffic accidents that have already occurred. 

Monitoring the state of traffic safety is a serious scientific challenge. With the development of traffic safety as a 

scientific discipline, data have emerged that show that there are four basic risk factors for traffic accidents: not 

using seat belts, speeding, driving under the influence of alcohol and not using protective helmets. In the period 

from 2015 to 2019, a total of 178,203 traffic accidents occurred in the Republic of Serbia, of which 2,609 traffic 

accidents with fatalities, 68,736 traffic accidents with injuries and 106,858 traffic accidents with only material 

damage. In this period, 2867 people died, 16,984 people suffered serious bodily injuries, while 85,634 people 

received light bodily injuries [1]. 

In relation to the category by number of fatalities in this period, the most represented are drivers and passengers 

in passenger vehicles, which numbered 1305 (46%), followed by pedestrians, which were 720 (25%), then 
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cyclists and motorized two-wheelers, which were 277 ie 244, respectively, which makes 10% and 9% of the 

dead, respectively.  

This paper will present the results of research that show how drivers of passenger vehicles express their anger 

towards other participants in stressful situations. 

 

Keywords: Traffic safety, traffic accidents, behavior, anger, aggression. 

1. УВОД 

 
Безбедност саобраћаја је научна дисциплина која се бави изучавањем свих негативних 

ефеката и последица саобраћаја, а како би се разумеле законитости настанка и оптимизовале 

методе смењења негативних ефеката и последица саобраћаја. 

Праћење стања безбедности саобраћаја представља озбиљан научни изазов. Развојем 

безбедности саобраћаја као научне дисциплине, дошло се до података који говоре да постоје 

четири основна фактора ризика страдања у саобраћају: некоришћење сигурносних појасева, 

прекорачење брзине, вожње под дејством алкохола и некоришћењем заштитиних кацига. У 

периоду од 2015. године до 2019. године у Републици Србије догодило се укупно 178.203 

саобраћајних незгода, од којих је 2.609 саобраћајних незгода са погинулим лицима, 68.736 

саобраћајних незгода са повређеним лицима и 106.858 саобраћајних незгода са само 

материјалном штетом. У овом периоду смртно је страдало 2867 лица, тешке телесне повреде је 

задобило 16.984 лица, док је лаке телесне повреде задобило 85.634 лица [1]. У односу на 

категорију по броју погинулих лица у овом периоду најзаступљнији су возачи и путници у 

путничким возилима којих је било 1305 (46%), затим следе пешаци којих је било 720 (25%), 

затим бициклисти и моторизовани двоточкаши којих је било 277, односно 244, редом, што чини 

10%, односно 9% погинулих лица. 

Понашање возача, посебно такозвана „специфична понашања проблематичне вожње”, 

представљају једне од главних фактора који доприносе настанку саобраћајне незгоде. [2]-[3]-

[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]. Од читаве палете проблематичног понашања у вожњи, агресивна 

вожња, дефинисано као понашање у вожњи са намером да повреди (физички или психички) или 

проузрокује штету другим учесницима у саобраћају [9]-[11] је једна од најважнијих 

променљивих повезаних са саобраћајним незгодама [12]-[9]-[13]-[6]-[4]-[15] доприносећи, на 

пример, до 3% од свих пријављених саобраћајних незгода и 8% свих смртних страдања у 

Великој Британији [16]. 
У овом раду биће приказани резултати истраживања који показују на који начин возачи 

путничких возила испољавају своју бес према другим учесницима у стресним ситуацијама. 

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Велики број истраживања је спроведен на тему агресивног понашања возача моторних 

возила и потенцијалних последица по безбедност до којих та агресија може довести. Ова 

истраживања показују да се агресија може манифестовати у понашањима која повећавају ризик 

од незгоде. Ово укључује вожњу сувише близу другом возилу, повећање брзине, као и 

претицање. И заиста, студије вожње показале су да, када су агресивни, возачи имају 35 пута 

веће шансе за учешће у саобраћајној незгоди, него када возе под нормалним околностима.  

Литература описује агресивну вожњу као посебан облик опште агресије, која има две 

компоненте: (1) емоционално-импулсивну, базирану на негативним емоцијама као што су бес, и 

(2) инструментално-когнитивну, као средство за постизање циља [17]-[18]-[15]. У стварности, 

агресивна вожња је и емоционално-импулсивна и инструментално-когнитивна и није јасно да 

ли је покренута бесом и да ли се користи као средство за постизање циља [17].  

Теорија особина-стање [19] може да објасни емоционално-импулсивне компоненте 

агресивне вожње. Говори да бес може бити доживљен на два различита модалитета: (1) као 

пролазно стање (стање беса) или (2) као особина (љутња). Љутња је склоност перцепцији 
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различитих ситуација као фрустрирајућих [20] и возачи који имају више оваквих особина имају 

већу склоност да доживе догађаје као провоцирајуће и реагују на агресиван начин на њих [21].  

Теорије личности, као што је  пето-факторски модел (FFM) [22], била су полазиште многих 

истраживања која објашњавају нека проблематична понашања у вожњи кроз особине личности 

[3]-[22]-[15] где се неке односе на емоционално-импулсивне компоненете везе између љутње и 

агресије [24]-[25]-[2]-[26]. 
Проблематично понашање у вожњи укључује грешке (когнитивне компоненте, ненамерне) 

и прекршаје (социјална компонента, намерна) [27]. Прекршаји су понашање у вожњи које може 

бити (1) агресивно или (2) обично (намерно, не агресивно) [28]-[29]. Постоје разлике у полу и 

годинама прекршиоца, где студије генерално показују да су млађи људи одговорни за више 

прекшаја него старији људи, и да мушкарци чине више прекршаја него жене [30]-[31]. Такође 

постоје разлике у половима код одређених типова агресије, где жене доживљавају бес у 

саобраћају чешће него мушкарци [32]-[33]. 
Верује се да ставови и уверења, више него особине личности, утичу на намере и понашања 

[34], а то посредује у вези личних особина и понашања [35]-[36] као што су прекршаји. 

Прекршаји су уско повезани са саобраћајним незгодама [37]-[38]-[17] и могу се смањити 

променом ставова и уверења заснованих на понашању, социјалним нормама или културе 

прећутног прихватања њиховог непоштовања [31]. 

Веза између нечијег уверења о одређеном понашању и стварног понашања [39] може се 

објаснити теоријом планираног понашња (TPB) [40]-[41]-[42]-[43]-[44]-[45], која каже да 

ставови у понашању, субјективне норме и уочена контрола понашања (PBC) објашњава намере 

да се покажу различити типови понашања. Ове намере, заједно са PBC, утичу на значајне 

варијације у нечијем стварном понашању [46] које може бити утврђено као прихватљиво на 

основу самопријављеног понашања  [41]-[47]. Веза између љутње и прекршаја утврђује се 

испитивањем ефеката посредовања и код возачевих уверења, норматива, и контроле, а на снову 

чега можемо боље да разумемо механизме како настају понашања заснована на агресивној 

вожњи. Агресија, уколико је испољена, може бити ограничена на оне који осећају 

самоувереност у одређеним условима. 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

3.1. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 
Циљ овог истраживања је утврђивање фактора који доприносе безбедности учешћа возача 

путничких аутомобила (ПА) у саобраћају. Конкретно, ситуацијама и начинима испољавања 

агресије према другим учесницима, било да су у питању други возачи или пешаци. Агресија се 

испољaва кроз агресивне прекршаје који доводе до великог ризика за настанак саобраћајне 

незгоде. 

 
3.2.  МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

 

3.1.1. Простор и време истраживања 

 
Просторни оквир у ком је извршено ово истраживање обухвата Републику Србију у 

периоду мај-јун 2020. године. Истраживачки материјал, тј. анкетни обрасци, подељени су у пет 

места у држави и то: Нови Сад, Лозница, Крушчић, Сивац и Бор.  

 

3.1.2. Алати 

 
Целокупна статистичка анализа је спроведена у статистичком пакету SPSS 22.0, а подаци су 

затим пренети у програм Microsoft Excel 2010. 
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3.1.3. Анкетни обрасци 

 
Сарадњом између Факултета техничких наука у Новом Саду и Високе техничке школе 

струковних студија у Новом Саду, формиран је анкетни образац који се састоји од 200 питања 

подељених у 4 скале, везане за понашања возача и њихове навике у току вожње, као и 9 личних 

питања, тј. питања о самом учеснику у анкети. Време потребно за попуњавање самог обрасца 

било је 15-20 минута. Учесници у истраживању могли су фотографисати попуњен анкетни 

образац и послати га на E-mail адресу или Вибер контакт особе, који су се налазили на првој 

страни обрасца. 

 
3.3.  УЧЕСНИЦИ И ПРОЦЕДУРЕ 

 
Укупно 172 особе предало је потпуно или делимично попуњен анкетни образац о својим 

искуствима у току вожње путничког возила. Од укупног броја предатих анкетних образаца, 115 

их је било попуњено од стране припадника мушког, а 57 од стране припадница женског пола. 

Најчешћа старосна група испитаника је 25-34 година (22,1%), њих следи старосна група 18-

24 година (21,5%), затим 35-44 година (20,9%), затим старосна група 45-54 (16,3%) док су на 

последњем месту старосне групе 55-64 (15,1%) и 65+ (4,1%). 

Испитаници који су стекли диплому средње школе су они који су вратили највише 

попуњених образаца (62,8%), пратили су их и испитаници који су завршили вишу школу или 

факултет (26,7%), и на крају особе са завршеним мастер студијама или више од тога (9,9%). 

Просечна пређена километража наших испитаника, сопственим возилом, у последњих 12 

месеци износи 10717,05. 

Испитаници су одговарали на питање о саобраћајним незгодама у којима су учествовали 

као возачи протекле три године. Највећи проценат, од чак 89,0% испитаника, пријавило је да у 

протекле три године нису имали нити једну саобраћајну незгоду, 9,9%, тј. укупно 17 учесника, 

имало је једну саобраћајну незгоду у овом периоду, а 2 учесника, што чини 1,2% укупног броја 

испитаника имало је 2 или више саобраћајне незгоде. 

На крају, испитаници су одговорили на питање колико су пута били кажњени за прекршај у 

саобраћају у протекле три године. Највећи проценат, од чак 75,0% испитаника пријавило је да 

нису имали нити један прекршај у протекле три године, 14,5% испитаника је имало један 

прекршај, 6,4% испитаника је имало два прекршаја, 1,7% испитаника је имало три и пет 

прекршаја, и једна особа тј. 0,6% је имала 9 прекршаја у протекле три године. 

  
3.4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Питања на која су одговарали учесници испитивања, а везаних за испољавање 

агресије према другим учесницима у саобраћају можемо поделити у три групе у односу 

на које ћемо и анализирати њихово понашање, а то су: 

 Адаптивно-конструктивни начин испољавања беса, 

 Вербално-агресивно испољавање беса и 

 Лично-физичко испољавање беса. 
 

Табела 3.1 Резултати питања код адаптивно-конструктивног испољавања беса 

 никада ретко понекад често увек 

Усмерим још више пажње да будем 

безбеднији возач 

12 

(7%) 

12 

(7%) 

29 

(16,9%) 

62 

(36%) 

57 

(33,1%) 

Размишљам о свему пре него што 

реагујем 

13  

(7,6%) 

16  

(9,3%) 

30 

(17,4%) 

64 

(37,2%) 

49 

(28,5%) 
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Размишљам о другим стварима које 

ми помажу да не размишљам о 

другом возачу 

42 

(24,4%) 

32 

(18,6%) 

51 

(29,7%) 

 

35 

(20,3%) 

12 

(7%) 

Покушавам да размишљам о 

позитивним стварима како бих се 

изборио са ситуацијом 

12 

(7%) 

13 

(7,6%) 

31 

(18%) 

63 

(36,6%) 

53 

(30,8%) 

Говорим себи да се не вреди 

нервирати због тога 

13 

(7,6%) 

30 

(17,4%) 

40 

(23,3%) 

49 

(28,5%) 

40 

(23,3%) 

Одлучим да се не спуштам на њихов 

ниво 

22 

(12,8%) 

21 

(12,2%) 

25 

(14,5%) 

54 

(31,4%) 

50 

(29,1%) 

Појачам радио или музику да се 

смирим 

47 

(27,3%) 

43 

(25%) 

44 

(25,6%) 

27 

(15,7%) 

11 

(6,4%) 

Покушавам да размишљам о 

позитивним стварима 

18 

(10,5%) 

17 

(9,9%) 

45 

(26,2%) 

53 

(30,8%) 

39 

(22,7%) 

Кажем себи да не вреди бити део тога 18 

(10,5%) 

14 

(8,1%) 

45 

(26,2%) 

57 

(33,1%) 

38 

(22,1%) 

Само покушавам да прихватим да 

постоје лоши возачи на путевима 

25 

(14,5%) 

18 

(10,5%) 

50 

(29,1%) 

54 

(31,4%) 

25 

(14,5%) 

Дубоко удахнем како би се смирио 26 

(15,1%) 

41 

(23,8%) 

48 

(27,9%) 

39 

(22,7%) 

18 

(10,5%) 

Покушавам да прихватим да постоје 

фрустрирајуће ситуације током 

вожње 

20 

(11,6%) 

17 

(9,9%) 

62 

(36%) 

53 

(30,8%) 

20 

(11,6%) 

Кажем себи да игноришем то 18 

(10,5%) 

27 

(15,7%) 

46 

(26,7%) 

56 

(32,6%) 

25 

(14,5%) 

Обраћам чак и више пажње на вожњу 

других како бих избегао незгоду 

12 

(7%) 

8 

(4,7%) 

27 

(15,7%) 

56 

(32,6%) 

69 

(40,1%) 
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Графикон 3.1.  Адаптивно – конструктивне ставке за суочавање са љутњом изражени у 

процентима 

 

Из Графикона 3.1 може се уочити да је најчешћи одговор на пет питања код процене 

адаптивно-конструктивних ставки за суочавање са љутњом био често (30%) и понекад (28,6%), 

затим следе увек (16,3%), ретко (13,5%) и никад (11,6%). То значи да већина испитаника 

користи адаптино-конструктивне начине за суочавање са љутњом у високом проценту, што је 

добро зато што је то једини исправан начин да се одговори на стресне ситуације у саобраћају.  

Одговарајући на љутњу на овај начин доприносимо смањењу негативних ефеката и 

последица саобраћаја, где је најзначајнији утицај оваковог приступа на смањење настанка 

саобраћајне незгоде и свих њених последица. 

 

Табела 3.2 Резултати питања код вербално-агресивног испољавања беса 

 никада ретко понекад често увек 

Наглас називам погрдним именима другог 

возача 

70 

(40,7%) 

41 

(23,8%) 

38 

(22,1%) 

17 

(9,9%) 

6 

(3,5%) 

Упућујем негативне коментаре другом 

возачу 

58 

(33,7%) 

56 

(32,6%) 

43 

(25,0%) 

10 

(5,8%) 

5 

(2,9%) 

Изговарам реченице,као што је нпр. „Ко 

ти даде возачку дозволу“ 

46 

(26,7%) 

50 

(29,1%) 

38 

(22,1%) 

 

25 

(14,5%) 

13 

(7,6%) 

Покушавам да изађем из возила и кажем 

другом возачу шта мислим 

134 

(77,9%) 

21 

(12,2%) 

13 

(7,6%) 

2 

(1,2%) 

2 

(1,2%) 

Наглас псујем другог учесника у 

саобраћају 

71 

(41,3%) 

53 

(30,8%) 

30 

(17,4%) 

11 

(6,4%) 

7 

(4,1%) 

Тихо називам погрдним именима другог 

возача 

65 

(37,8%) 

63 

(36,6%) 

33 

(19,2%) 

7 

(4,1%) 

4 

(2,3%) 

Вичем на другог возача 95 

(55,2%) 

40 

(23,3%) 

27 

(15,7%) 

5 

(2,9%) 

5 

(2,9%) 

Тихо упућујем негативне коментаре у 

вези вожње другог возача. 

53 

(30,8%) 

63 

(36,6 %) 

45 

(26,2%) 

8 

(4,7%) 

3 

(1,7%) 

Попреко гледам друге возаче 76 

(44,2%) 

60 

(34,9%) 

24 

(14%) 

6 

(3,5%) 

6 

(3,5%) 

Показујем стиснуту песницу другом 

возачу 

154 

(89,5%) 

8 

(4,7%) 

8 

(4,7%) 

1 

(0,6%) 

1 

(0,6%) 
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Графикон 3.2 Вербално - агресивних изрази љутње изражени у процентима 

 

     Из Графикона 3.2 може се уочити да је најчешћи одговор испитаника код пет питања 

процене вербално-агресивног израза љутње био никад (47,8%), затим са нешто мањим учешћем 

у одговорима следе ретко (27,1%) и понекад (18,4%), док убедљиво са најмањим процентом 

учесници су одговарали са често 4,2%) и увек (2,6%). Употреба вербално-агресивног израза 

љутње код возача ПА није пожељна зато што доприноси повећању ризика настанка незгоде као 

и социјалном загађивању, односно загађивању међуљудских односа. 

     Посматрањем резултата из Табеле 3.2 и Графикона 3.2, лако се може закључити да у нашој 

популацији возачи ПА не користе или ретко користе вербално-агресивно исказивање љутње. 

 

Табела 3.3 Резултати питања код личног-физичког испољавања беса 

 никада ретко понекад често увек 

Прибијам се уз задњи браник другог 

возила 

135 

(78,5%) 

22 

(12,8%) 

13 

(7,6%) 

2 

(1,2%) 

/ 

 

Возим брже него што сам то чинио до 

тада 

64 

(37,2%) 

60 

(34,9%) 

41 

(23,8%) 

5 

(2,9%) 

2 

(1,2%) 

Покушавам да пресечем путању другог 

возила и убацим се испред 104 

(60,5%) 

50 

(29,1%) 

15 

(8,7%) 

 

2 

(1,2%) 

1 

(0,6%) 

Следим друго возило на малом одстојању 

дуго времена 

102 

(59,3%) 

48 

(27,9%) 

18 

(10,5%) 

4 

(2,3%) 

/ 

 

Убрзам како бих наљутио другог возача 121 

(70,3%) 

31 

(18%) 

16 

(9,3%) 

3 

(1,7%) 

1 

(0,6%) 

Ударим својим браником браник другог 

возила 

159 

(92,4%) 

8 

(4,7%) 

2 

(1,2%) 

2 

(1,2%) 

1 

(0,6%) 
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Полудим за управљачем ( воланом) 121 

(70,3%) 

37 

(21,5%) 

8 

(4,7%) 

4 

(2,3%) 

2 

(1,2%) 

Покушавам да упашим другог учесника у 

саобраћају 

158 

(91,9%) 

9 

(5,2%) 

3 

(1,7%) 

2 

(1,2%) 

/ 

 

Покушавам да изгурам другог возача са 

коловоза 

164 

(95,3%) 

4 

(2,3%) 

2 

(1,2%) 

2 

(1,2%) 

/ 

 

Вратим другом возачу истом мером што је 

он учинио мени 

100 

(58,1%) 

47 

(27,3%) 

17 

(9,9%) 

2 

(1,2%) 

6 

(3,5%) 

Покушавам да изађем из возила и физички 

се обрачунам са другим возачем 

139 

(80,8%) 

13 

(7,6%) 

13 

(7,6%) 

4 

(2,3%) 

3 

(1,7%) 

Успорим како бих изнервирао другог 

возача 

114 

(66,3%) 

36 

(20,9%) 

11 

(6,4%) 

9 

(5,2%) 

2 

(1,2%) 
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Графикон 3.3 Лично-физички агресивни изрази љутње изражени у процентима 

 

     Из Графикона 3.3 уочавамо да су испитаници на пет питања процене код лично-физичког 

агресивног израза љутње одговарали са убедљиво највећим процентом са одговором никад 

(72,6%), затим са доста мањим процентом одговорима ретко (15,5%) и понекад (8,8%), и са 

готово не постојећим процентом одговорима често (1,8%) и увек (1,3%). То нас доводи до 

закључка да велика већина возача ПА не користи овај начин за исказивање љутње. 

     Испољавање љутње на лично-физички агресивном нивоу представља најмање пожељан 

начин за исказивање љутње зато што подразумева да један учесник у саобраћају покушава да се 

на физички начин сукоби са другим учесником, што представља веома велики ризик и веома 

велики негативни утицај на ниво безбедности саобраћаја на путевима. 

4. ЗАКЉУЧАК 
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Агресија коју испољавају возачи ПА је понашање које можемо да приметимо готово 

свакодневно приликом учешћа у саобраћају, било као возачи или пешаци. Љутња и агресија, 

доказано је, доводе до неодговорне вожње и већег ризика од повреде. 

Ово истраживање показује на које начине возачи ПА испољавају своју агресију према 

другим учесницима у саобраћају. Начин на који се испољава љутња и агресија веома је битан за 

безбедност саобраћаја, што су показале ранија истраживања, зато што утиче на ризик за 

настанак саобраћајне незгоде. 

Резултати овог истраживања показали су да велика већина испитаника на стресне ситуације 

у саобраћају одговара адаптивно-конструктивним испољавањем беса, што је веома добро јер је 

то једини начин да се правилно одговори на одређене ситуације које се редовно догађају у 

саобраћају. Одговарајући на овакав начин учесници у саобраћају доприносе повећању 

безбедности на путевима и смањивању негативних ефеката и последица саобраћаја, од којих је 

најзначајнија саобраћајна незгода. 

За разлику од других студија [21]-[32]-[33] у нашем истраживању није потврђено да су 

жене агресивније у односу на мушкарце. 

Због начина анкетирања које је вршено, добијени су узорци који представљају општу 

популацију различитог узраста, што представља предност овог истраживања. 

Подаци који су коришћени добијени су из анонимних анкета, али без обзира, оставља 

могућност да су учесници одговарали на социјално прихватљив начин, што је и једно од 

ограничења овог истраживања. 

Резултати добијени у овом истраживању су охрабрујући и показују да већина људи користи 

правилне начине за испољавање агресије према другим учесницима, међутим постоје и они 

који то не раде и самим тим представљају ризик за безбедно одвијања саобраћаја. Тако да 

правац деловања треба бити усмерен према проблематичним појединцима на које се може 

деловати едукацијом и најефикаснијом мером, а то је казнена политика и доследно спровођење 

закона од стране саобраћајне полиције. 
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