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АНАЛИЗА СТРАДАЊА МЛАДИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ  

(15-30 ГОДИНА СТАРОСТИ) НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Агенција за безбедност саобраћаја је извршила анализу страдања младих1 учесника у 

саобраћају у Републици Србији. Уочено је да у петогодишњем периоду од 2011. до 2015. године 

постоји тренд смањења броја погинулих младих у саобраћају. Међутим, у просеку је годишње 

гинуло преко 150 младих у саобраћају, у истом периоду. Како би се могле предузимати мере за 

унапређење безбедности младих у саобраћају неопходно је истражити околности и 

специфичности страдања младих у саобраћају. 

У овом извештају су приказани резултати анализа околности страдања младих за територију 

Републике Србије, али и резултати појединих анализа које су вршене за сваку полицијску управу 

посебно. На овај начин, извршен је увид у то да ли се посматране околности јављају само на 

територији одређених полицијских управа, или је у питању околност која представља генералну 

карактеристику страдања младих у Републици Србији, независно од територије где млади 

учествују у саобраћају. 

ТРЕНД СТРАДАЊА МЛАДИХ (2011-2015. ГОД.) 

Ако се посматра број погинулих лица у саобраћајним незгодама у Републици Србији од 2011. до 

2015. године, може се уочити да је тренд смањења укупног броја погинулих лица прекинут у 

последњој години посматраног периода, 2015. години (График 1). Са друге стране, тренд 

смањења броја погинулих младих лица је стабилан, у целокупном посматраном периоду. Ако се 

посматра заступљеност младих лица у укупном броју погинулих лица на годишњем нивоу, 

уочава се да су од 2011. до 2014. године млади чинили око ¼ годишњег броја погинулих лица у 

саобраћајним незгодама, а да у 2015. години, у којој је дошло до повећања укупног броја 

погинулих лица, млади чине 19% погинулих лица. 

 

График 1. Тренд погинулих лица, погинулих младих лица и заступљеност младих у годишњем броју погинулих лица  

                                                           
1 Млада лица – Младим лицима сматрају се лица старости од 15 до 30 година 
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УГРОЖЕНОСТ МЛАДИХ ПО ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА У РС (2013-2015. ГОД.) 

Посматрањем укупног броја погинулих младих лица у периоду од 2013. до 2015. у Србији по 

полицијским управама (ПУ), значајно се издваја ПУ Београд, у којој је погинуло 87 младих лица 

(График 2). Следи ПУ Нови Сад у којој су погинула 43 млада лица и ПУ Шабац у којој су погинула 

33 млада лица, у истом периоду. Међутим, посматрањем броја погинулих, тешко и лако 

повређених младих лица, у односу на број становника у свакој од полицијских управа, може се 

уочити колика је вредност јавног пондерисаног ризика страдања младих учесника у саобраћају 

(График 2). 

 

График 2. ЈПБН ризик младих и број погинулих младих за период 2013-2015. године по полицијским управама 

Највећи јавни пондерисани ризик страдања младих у саобраћају постоји у ПУ Шабац, затим у ПУ 

Сремска Митровица, а затим у ПУ Нови Пазар (мапу ЈПБН ризика страдања младих по 

полицијским управама (период 2013-2015. године) можете погледати на крају прегледног 

извештаја). 

АНАЛИЗА СТРАДАЊА МЛАДИХ ЛИЦА У САОБРАЋАЈУ 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА МЛАДИМ ЛИЦИМА (2013-2015. ГОД.) 

У периоду од 2013. до 2015. године млада лица су учествовала (у било ком својству) у 701 

саобраћајној незгоди у којој је било погинулих лица, а у 547 таквих саобраћајних незгода млада 

лица су била један од возача (78%). Од 18.668 саобраћајних незгода са повређеним лицима у 

којима су учествовали млади, у чак 81% је бар један од возача било младо лице (Табела 1). 

Табела 1. Број СН ПОГ, СН ПОВ, СН НАСТ у којима су млади учествовали и у којима је бар један од возача био млади 

 СН ПОГ СН ПОВ СН НАСТ 

Млади УЧЕСТВОВАЛИ 701 100% 18.668 100% 19369 100% 

Млади ВОЗАЧИ 547 78% 15.214 81% 15761 81% 

У посматраном трогодишњем периоду погинуло је укупно 407 младих лица, од који је више од 

половине (213) било у својству возача (52%). У својству путника у/на возилу погинуло је 150 

младих лица (37%), а у својству пешака 44 млада лица (11%) (График 3). 
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Графици 3. и 4. Расподела својстава погинулих и повређених младих у периоду 2013-2015. године 

Расподела повређених младих према својствима слична је расподели погинулих младих. 

Повређена су 1.354 возача (53%), 861 путник (33%), и 361 пешак (14%) (График 4). 

СВОЈСТВА МЛАДИХ  У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ ВОЗИЛА (2013-2015. ГОД.) 

Анализом броја погинулих младих у зависности од категорије возила у коме су се превозили, 

може се уочити да је највећи број младих погинуо у путничком возилу (71%) и на мотоциклу 

(16%) (График 5). Приближно је иста заступљеност погинулих младих приликом превоза у 

теретном возилу (4%), на бициклу и мопеду (по 3%) и на трактору (2%). Једно младо лице 

погинуло је као путник у аутобусу, што је мање од 1%, и није приказано на наредном графику. 

 

График 5. Број погинулих младих возача и путника, у зависности од категорије возила 

 

Анализом својстава погинулих младих у свакој од категорија возила утврђено је колика је 

заступљеност возача, односно путника, у свакој од категорија возила. 

Када се посматра страдање младих у путничком аутомобилу - подједнако су заступљени 

погинули млади возачи и путници (по 50%), а у свим осталим категоријама возила већа је 

заступљеност погинулих младих у својству возача, у односу на младе путнике (График 6). Једно 

младо лице које је погинуло у аутобусу, било је у својству путника. 
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График 6. Број погинулих младих према својству и категорији возила 

РАСПОДЕЛА НАСТРАДАЛИХ МЛАДИХ У ОДНОСУ НА ПОЛ (2013-2015. ГОД.) 

Анализом последица које су млади претрпели у саобраћајним незгодама у последње три године 

(2013-2015. године) у односу на пол, уочено је да младићи чине 80% од укупног броја погинулих 

младих, као и 73% тешко повређених и 65% лако повређених младих лица у саобраћају  

(Табела 2). 
Табела 2. Расподела настрадалих младих према полу 

Пол ПОГ ПОГ % ТТП ТТП % ЛТП ЛТП % НАСТ НАСТ % 

Мушки 326 80% 1868 73% 10007 65% 12201 66% 

Женски 81 20% 698 27% 5380 35% 6159 34% 

Укупно 407 100% 2566 100% 15387 100% 18360 100% 

Анализом погинулих, тешко повређених и лако повређених младих у односу на својство учешћа 

у саобраћају и пол утврђено је да постоје разлике у заступљености младића и девојака у 

различитим својствима учешћа у саобраћају (Табела 3). 

Наиме, посматрањем младих који су учествовали у СН у својству возача, уочено је да младићи 

чине 95% погинулих возача, а девојке свега 5%. Код тешко повређених возача младићи чине 

90%, а код лако повређених возача чине 82%. 

Посматрањем младих који су учествовали у СН у својству путника, уочено је да младићи чине 

65% погинулих путника, а девојке 35%. Код тешко повређених путника младићи чине 58%, а код 

лако повређених путника младићи чине 51%, односно релативно једнако су заступљени 

младићи и девојке. 

Међу младим лицима која су погинула у СН у својству пешака младићи чине 59%, а девојке 41% 

погинулих. У групи повређених младих пешака девојке су у већој мери заступљене у односу на 

младиће и чине 54% тешко повређених и 61% лако повређених младих пешака. 
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Табела 3. Расподела настрадалих младих према својству у чешћа у саобраћају и полу 

Својство/Пол ПОГ ПОГ % ТТП ТТП % ЛТП ЛТП % НАСТ НАСТ % 

Возач 213 52% 1349 53% 7626 50% 9188 50% 

Мушки 202 95% 1209 90% 6242 82% 7653 83% 

Женски 11 5% 140 10% 1384 18% 1535 17% 

Путник 150 37% 855 33% 6171 40% 7176 39% 

Мушки 98 65% 492 58% 3138 51% 3728 52% 

Женски 52 35% 363 42% 3033 49% 3448 48% 

Пешак 44 11% 359 14% 1581 10% 1984 11% 

Мушки 26 59% 165 46% 620 39% 811 41% 

Женски 18 41% 194 54% 961 61% 1173 59% 

Укупно 407 100% 2563 100% 15378 100% 18348 100% 

МЕСЕЧНА РАСПОДЕЛА ПОГИНУЛИХ И ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИХ МЛАДИХ ЛИЦА (2013-2015. ГОД.) 

На основу месечне расподеле броја погинулих и тешко повређених младих у саобраћајним 

незгодама у периоду од 2013. до 2015. године у Републици Србији, може се уочити да је највећи 

број младих погинуо у јуну и јулу, затим у септембру и августу, а тешко телесно повређен у 

августу и јулу (Графици 7. и 8). На графицима месечне расподеле погинулих и тешко повређених 

младих приказана је хоризонтална линија која означава просечну месечну вредност погинулих, 

односно тешко повређених младих, у посматраном трогодишњем периоду. 

  

Графици 7. и 8. Месечна расподела погинулих и тешко повређених младих лица у периоду 2013-2015. године 

Анализом месечне расподеле погинулих младих по полицијским управама, уочено је да је у 11 

полицијских управа смртно страдање младих веће у летњим месецима (јун, јул, август), док у 

осталих 16 полицијских управа то није случај. 

Анализом броја тешких телесних повреда младих по полицијским управама и месецима, уочено 

је да млади учесници у саобраћају у 19 полицијских управа у највећој мери тешке телесне 

повреде задобијају у летњим месецима, док у 8 полицијских управа то није случај (Табела 4). 
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Табела 4. Месечна расподела тешких телесних повреда младих по полицијским управама у РС (2013-2015. год.) 

ПУ/МЕСЕЦИ ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ 

Београд 33 33 42 54 41 45 48 52 43 40 47 41 

Бор 1 0 6 5 9 3 5 11 5 3 2 1 

Ваљево 5 4 3 10 4 9 11 16 12 7 6 9 

Врање 3 3 5 6 3 5 8 13 8 7 3 1 

Зајечар 0 2 1 2 1 0 5 3 2 2 1 2 

Зрењанин 0 5 3 5 7 3 7 11 5 4 6 8 

Јагодина 7 3 4 7 7 11 17 6 6 2 5 4 

Кикинда 3 4 0 8 12 6 14 11 1 3 1 1 

Крагујевац 7 2 5 12 7 18 13 4 12 9 15 8 

Краљево 7 5 6 7 3 12 7 11 5 10 3 1 

Крушевац 4 7 4 8 10 4 22 9 10 10 10 2 

Лесковац 3 30 3 3 3 5 9 8 4 1 4 1 

Ниш 4 9 4 6 5 9 4 9 13 8 8 4 

Нови Пазар 2 5 5 7 12 8 5 7 4 9 0 5 

Нови Сад 23 12 22 19 21 21 24 26 21 22 13 19 

Панчево 4 4 5 9 15 5 10 10 9 9 10 5 

Пирот 0 1 2 1 7 3 3 3 2 0 1 3 

Пожаревац 3 5 4 7 8 4 11 8 3 9 6 10 

Пријепоље 0 1 0 3 0 4 1 4 2 1 2 2 

Прокупље 0 1 0 3 5 3 2 2 0 1 2 3 

Смедерево 2 6 5 3 7 6 11 10 9 3 5 3 

Сомбор 6 4 9 8 10 7 2 12 4 10 8 3 

С. Митровица 12 5 15 16 9 12 10 19 11 13 12 17 

Суботица 4 0 1 2 2 3 6 11 6 2 3 1 

Ужице 3 2 2 13 7 7 12 10 15 5 6 10 

Чачак 3 4 3 7 4 8 7 3 3 5 4 7 

Шабац 8 16 12 8 14 6 9 7 16 13 6 11 
* Напомена: Црвена боја означава већи број тешких телесних повреда, а бела боја мањи број тешких телесних повреда, посматрано 

за сваку полицијску управу посебно 

АНАЛИЗА МЛАДИХ ВОЗАЧА 

РАСПОДЕЛА СН СА МЛАДИМ ВОЗАЧИМА ПО ДАНИМА И ЧАСОВИМА  (2013-2015) 

Анализом саобраћајних незгода у којима је један или више возача било младо лице – по данима 

и часовима догађања, уочено је у којим данима и часовима се догађа већи број саобраћајних 

незгода у којима учествују млади возачи. 

    
Графици 9. и 10. Расподела СН ПОГ и СН ПОВ по данима у току недеље 

Највећи број саобраћајних незгода у којима је један или више возача било младо лице и у којима 

је било погинулих лица, догодио се викендом, недељом и суботом (График 9). Анализом 

саобраћајних незгода у којима је један или више возача било младо лице и у којима је било 
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повређених лица уочено је да се већи број ових саобраћајних незгода догађа петком, суботом и 

недељом, а највећи број поменутих саобраћајних незгода догодио се суботом (График 10). 
 

Анализом часова догађања саобраћајних незгода са погинулим лицима у којима је један или 

више возача било младо лице уочено је да се овакве незгоде у већој мери догађају ноћу и у 

условима смањене дневне видљивости (сумрак, свитање), у односу на дан (График 11). Највећи 

број поменутих саобраћајних незгода догодио се у 24. часу. 

 
График 11. Часовна расподела саобраћајних незгода са погинулим лицима у којима су учествовали млади возачи 

РАСПОДЕЛА МЛАДИХ ВОЗАЧА ПРЕМА СТАРОСТИ И ВОЗАЧКОМ СТАЖУ (2013-2015. ГОД.) 

Старосна расподела 615 младих возача који су учествовали у саобраћајним незгодама у којима 

је било погинулих лица у периоду од 2013. до 2015. године приказана је на Графику 12. Приликом 

анализе заступљености младих возача у саобраћајним незгодама са погинулим лицима у 

зависности од њихове старости треба имати у виду да постоје разлике у изложености младих 

возача у саобраћају. Наиме, изложеност младих возача у саобраћају се значајно разликује по 

годинама старости, односно са годинама старости се повећава њихова изложеност у саобраћају.  

 

График 12. Старосна расподела младих возача који су учествовали у саобраћајним незгодама у којима је било 
погинулих лица (период 2013-2015) 

*** Напомена: Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима лице са 17 година може добити 
пробну возачку дозволу за управљање путничким возилом. 
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Од укупно 615 младих возача који су учествовали у саобраћајним незгодама у којима је било 

погинулих лица у периоду од 2013. до 2015. године, за 507 је познат возачки стаж који су имали 

у тренутку када су учествовали у конкретним саобраћајним незгодама. Анализом је уочено да је 

у СН у којима је било погинулих лица највише младих возача учествовало у трећој години 

возачког стажа, у посматраном трогодишњем периоду (График 13). 

 

График 13. Расподела младих возача који су учествовали у саобраћајним незгодама у којима је било погинулих 
лица (период 2013-2015) према возачком стажу  

ВИДОВИ СН У КОЈИМА СУ УЧЕСТВОВАЛИ МЛАДИ ВОЗАЧИ (2013-2015. ГОД.) 

Анализирањем саобраћајних незгода са погинулим лицима у којима је бар један од возача било 

младо лице, уочено је да највећу заступљеност имају следећи видови саобраћајних незгода:  

 слетања са коловоза (29%), 

 судари из супротних смерова (24%) и  

 обарање или гажење пешака (21%). 

Ова три вида укупно чине 74% свих саобраћајних незгода са погинулим лицима у којима је бар 

један од возача било младо лице (График 14). 

 

График 14. Расподела видова СН са погинулим лицима у којима је бар један од возача било младо лице  
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Код саобраћајних незгода са повређеним лицима у којима је један од возача младо лице 

издвајају се следећи видови: 

 бочни судари (24%), 

 судари при вожњи у истом смеру (22%), 

 слетања (16%), 

 судари из супротних смерова (15%). 

Ова четири вида укупно чине 77% свих саобраћајних незгода са повређеним лицима у којима 

је бар један од возача било младо лице (График 15). 

 

График 15. Расподела видова СН са повређеним лицима у којима је бар један од возача био млади 

НАЈЧЕШЋИ ВИДОВИ СН У КОЈИМА СУ УЧЕСТВОВАЛИ МЛАДИ ВОЗАЧИ, ПО ПОЛИЦИЈСКИМ 

УПРАВАМА (2013-2015. ГОД.) 

Анализом видова СН са погинулим и повређеним лицима у којима су учествовали млади 

возачи по полицијским управа, уочено је који вид је заступљенији у свакој од полицијских 

управа (Табела 5). 

Ова анализа је значајна зато што показује да специфичност која је препозната на националном 

нивоу, не мора бити одлика и мањих територијалних јединица – у овом случају полицијских 

управа. Наиме, слетања са пута су на трећем месту по заступљености на националном нивоу 

када су у питању саобраћајне незгоде са повређеним лицима, и имају удео од 16%. Међутим, 

посматрано по полицијским управама, овај вид је, када су у питању саобраћајне незгоде са 

повређеним лицима, најчешћи у чак 13 полицијских управа у нашој земљи. Са друге стране, 

судари при вожњи у истом смеру имају удео од 15% у СН ПОВ на националном нивоу, а 

најчешћи су вид у две полицијске управе у РС. 

СН ПОГ: Од укупно 27 ПУ, у једној ПУ два вида имају исту заступљеност (Крушевац), а у једној ПУ 

три вида имају исту заступљеност (Ваљево), па ће се тако ове ПУ понављати када је у питању 

најчешћа заступљеност вида СН ПОГ. 

СН ПОВ: Од укупно 27 ПУ, у једној ПУ два вида имају исту заступљеност (Пирот), тако да ће се ова 

ПУ наћи код два вида СН ПОВ. 

 

15%

24%

22%1%

4%

2%

16%

11%

5%
Судари из супротних смерова

Бочни судари

Судари при вожњи у истом смеру

Судари при упоредној вожњи

Удари

Превртање возила на путу

Слетања

Обарање или гажење пешака

Остале врсте незгода



 

 

Подаци се могу користити уз позивање на 
извор: АБС, Прегледни извештај, Безбедност 
младих учесника у саобраћају, 2016. 

10 
Агенција за безбедност саобраћаја 

Август, 2016 

 

Табела 5. Најчешћи видови СН ПОГ и СН ПОВ у полицијским управама у РС 

СН СА ПОГ ЛИЦИМА У КОЈИМА СУ 
УЧЕСТВОВАЛИ МЛАДИ ВОЗАЧИ 

Најчешћи видови по ПУ 

Слетања возила (14 ПУ): Јагодина, 
Лесковац, Врање, Зајечар, Бор, 
Пожаревац, Ваљево, Шабац, Крушевац, 
Нови Пазар, Пријепоље, Зрењанин, 
Сомбор и Суботица. 

Судари из супротних смерова (8 ПУ): Ниш, 
Пирот, Прокупље, Ваљево, Краљево, 
Крушевац, Ужице и Нови Сад. 

Обарање или гажење пешака (4 ПУ): 
Београд, Крагујевац, Ваљево и Чачак. 

Судари при вожњи у истом смеру (3 ПУ): 
Смедерево, Кикинда, Сремска 
Митровица. 

Бочни судари (1 ПУ): Панчево. 

 
 

СН СА ПОВ ЛИЦИМА У КОЈИМА СУ 
УЧЕСТВОВАЛИ МЛАДИ ВОЗАЧИ 

Најчешћи видови по ПУ 

Слетања са пута (13 ПУ): Крагујевац, 
Јагодина, Прокупље, Врање, Зајечар, 
Бор, Смедерево, Пожаревац, Ваљево, 
Шабац, Крушевац, Ужице и Пријепоље. 

Бочни судари (10 ПУ): Пирот, Лесковац, 
Чачак, Нови Сад, Зрењанин, Кикинда, 
Панчево, Сомбор, Суботица и Сремска 
Митровица. 

Судари из супротних смерова (2 ПУ): 
Пирот и Краљево. 

Судари при вожњи у истом смеру (2 ПУ): 
Београд и Ниш. 
 

Обарање или гажење пешака (1 ПУ): 
Нови Пазар. 

 

 

ОКОЛНОСТИ СТРАДАЊА МЛАДИХ (2013-2015. ГОД.) 

Анализом препознатих околности саобраћајних незгода2, евидентираних од стране полицијских 

службеника који врше увиђаје, у саобраћајним незгодама у којима је било погинулих лица и у 

којима је један од возача било младо лице уочено је да је неприлагођена или непрописна 

брзина кретања возила препозната у чак 347 од укупно 547 поменутих саобраћајних незгода 

(63%), а следи укључивање или непрописне радње возилом у саобраћају које је препознато у 

89 (16%) од укупног броја поменутих саобраћајних незгода (График 16). 

 

График 16. Околности СН ПОГ у којима су учествовали млади возачи 
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РЕЗИМЕ 

Најважније чињенице о страдању младих у Републици Србији: 

 у петогодишњем периоду од 2011. до 2015. године постоји тренд смањења броја 

погинулих младих у саобраћају, 

 у просеку је годишње гинуло преко 150 младих у саобраћају, у периоду од 2011. до 

2015. године 

 посматрано по полицијским управама, у протекле три године (2013-2015) највише 

младих погинуло је у ПУ Београд (87 младих лица), ПУ Нови Сад (43 млада лица) и ПУ 

Шабац (33 млада лица), 

 највећи ризик страдања младих у саобраћају постоји у ПУ Шабац, ПУ Сремска 

Митровица, а затим у ПУ Нови Пазар, 

 од укупног броја саобраћајних незгода са погинулим лицима у којима су учествовали 

млади (у било ком својству) у чак 78% саобраћајних незгода један од возача био је 

млади возач, а у 22% саобраћајних незгода није било младих возача, 

 у посматраном трогодишњем периоду погинуло је укупно 407 младих лица, од који је 

више од половине било у својству возача (52%). У својству путника у/на возилу 

погинуло је 37%, а у својству пешака 11% младих, 

 највећи број младих погинуо у путничком аутомобилу (71%) и на мотоциклу (16%), 

 подједнака је заступљеност погинулих младих возача и путника у путничком 

аутомобилу (по 50%), а у свим осталим категоријама возила већа је заступљеност 

погинулих младих возача, у односу на путнике, 

 младићи чине 80% од укупног броја погинулих младих, 

 у односу на својства: младићи чине 95% погинулих возача од укупног броја погинулих 

младих возача; 65% погинулих путника од укупног броја погинулих младих путника; 

59% погинулих пешака од укупног броја погинулих младих пешака, 

 у 11 полицијских управа смртно страдање младих веће у летњим месецима (јун, јул, 

август), док у осталих 16 полицијских управа то није случај, 

 у 19 полицијских управа млади учесници у саобраћају су највише тешких телесних 

повреда задобили у летњим месецима, док у 8 полицијских управа то није случај, 

 највећи број саобраћајних незгода у којима је један или више возача било младо лице 

и у којима је било погинулих лица, догодио се викендом: недељом и суботом, 

 саобраћајне незгоде у којима учествују млади возачи у већој мери се догађају ноћу и 

у условима смањене видљивости (сумрак, свитање); највећи број поменутих 

саобраћајних незгода догодио се у 24. часу, 

 анализом видова саобраћајних незгода са ПОГ лицима у којима су учествовали млади 

возачи уочено је да су „слетања возила“ најчешћи вид у највећем броју полицијских 

управа (14), следе „судари из супротних смерова“ који су најчешћи вид у 8 ПУ, затим 

следи „обарање и гажење пешака“ које је као најчешћи вид препознато у 4 ПУ, 

 неприлагођена или непрописна брзина кретања возила препозната  је у чак 347 од 

укупно 547 саобраћајних незгода са ПОГ лицима и младим возачима (63%), а следи 

укључивање или непрописне радње возилом у саобраћају које је препознато у 16% 

поменутих саобраћајних незгода. 
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Мапа 1. ЈПБН ризика страдања младих по полицијским управама у РС (период 2013-2015. године) 
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Мапа 2. Саобраћајне незгоде са погинулим младим лицима у Републици Србији  у 2015. години 


