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У периоду од 24. до 27. јуна 2020, у Конгресном центру Цептер, у Врњачкој
Бањи, успешно је одржана 15. Kонференција Безбедност саобраћаја у
локалној заједници (БСЛЗ 2020).
Традиционални термин Конференције (април 2020) је промењен због
пандемије Ковид 19. Скуп је одржан у последњој години Деценије акција за
безбедност саобраћаја, када ЕУ и цео свет сагледавају постигнуте резултате.
Мада су конференцију пратиле специфичне околности (пандемија Ковид 19,
избори у Србији, сезона летњих одмора, поплаве и ванредна ситуација у
једном броју градова и општина), у раду Конференције је учествовало 200
стручњака из региона, али и из УНЕЦЕ, СЗО, ЕУ итд.
Пандемија нас је подстакла да у раду конференције више користимо
савремене технологије. Први пут су организована on line уводна предавања и
низ презентација значајних радова. Две радионице и округли сто су
реализовани комбиновано: on line излагањима и излагањима уживо. Ово
унапређење је омогућило укључивање већег броја врхунских стручњака у рад
конференције, па ће бити примењивано и на наредним конференцијама.
Шест уводних предавања су се односила на актуелна питања безбедности
саобраћаја:
1. Представник УНЕЦЕ, Ненад Николић је одржао (on line) предавање:
Глобални оквирни акциони план за безбедност саобраћаја (Global
Framework Plan of Action for Road Safety)
2. Директор канцеларије Светска здравствене организације (СЗО) у Србији,
г-дин Маријан Ивануша, је изложио Најважније активности СЗО у
области безбедности саобраћаја, као и глобалне резултате Плана
деценије акције безбедности саобраћаја,
3. Декан Саобраћајног факултета у Београду, проф. др Небојша Бојовић, је
одржао уводно предавање Саобраћај после пандемије Ковид 19,
4. Проф. др Миладин Нешић, члан истраживачког тима међународног
пројекта Безбедније улице градова (Safer City Streets) који реализује
Међународни транспортни форум при ОЕЦД, изложио је најважније
досадашње резултате пројекта и актуелне теме којима се бави пројекат.
5. Велимир Јеремић, представник компаније ДЕКРА је излагао тему:
Микромобилност (Micromobility) и истакао актуелне проблеме који се
јављају у појединим земљама које покушавају да нађу место овим
возилима у саобраћајном систему градова,
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6. Др Алан Росс, испред Међународног центра за безбедност саобраћаја, је
имао уводно предавање: Одрживи циљеви развоја у локалним
заједницама – шта ти можеш да урадиш (Sustainable Development
Goals and their relevance in local communities - Why should you care?)
На конференцији су организовано 5 радионица:
1. Модератор радионице Искуства земаља jугоисточне Европе у
стратешком управљању безбедношћу саобраћаја у региону, био је
представник УНЕЦЕ - Економске комисије за Европу Уједињених нација
(Ненад Николић). На радионици су представници држава jугоисточне
Европе (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија)
имали прилику да изложе своја искуства у погледу доношења и
спровођења стратешких докумената у безбедности саобраћаја, да
присутне упознају са планираним и спроведеним мерама, као и са
достигнућима и проблемима са којима се сусрећу. Представник УНЕЦЕ је
излагао глобални акциони план и глобалне циљеве безбедности
саобраћаја, као и најважније активности појединих тела Уједињених
нација у овој области. Катарина Фола (Национални Технички
Универзитет у Атини, Грчка) је изложила циљеве и резултате спровођења
стратегије ЕУ у безбедности саобраћаја до 2020, али и наву стратегију
безбедности саобраћаја за ЕУ (до 2030), предвиђене мере и активности
које ће се примењивати у наредном десетогодишњем периоду. Лиљана
Чела (Стални секретаријат Транспортне заједнице) је представила
активности Секретаријата у безбедности саобраћаја и планиране мере и
активности Регионалог акционог плана безебедности саобраћаја на
путевима. Оваква размена искустава је први пут организована у региону,
на тако високом нивоу.
Изузетна пажња је посвећена расправи о научним методама праћења
резултата у безбедности саобраћаја. Учесници конференције су
истакли да се успех у безбедности саобраћаја може мерити само
степеном достизања усвојених циљева у стратешким документима, а не
поређењем са претходним годинама.
2. Радионицу micromobility је водио уважени стручњак компаније ДЕКРА
(Велимир Јеремић). Поред присутних учесника конференције, у раду
радионице су била укључена још два стручњака ДЕКРА који су говорили
из Немачке, on line. Пажња је посвећена најновијим искуствима у
примени нових превозних средстава као што су тротинети, мала
електрична возила, електрични бицикли и сл. Посебно су анализирана
искуства европских земаља. Анализирана су питања у вези техничкотехнолошких услова за возила, услова за кориснике ових возила (возаче),
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коришћења инфраструктуре и нормативног уређења ове области.
Анализирано је неколико постојећих модела и закључено:
- да је неопходно што пре регулисати ову област Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и другим прописима,
- да је оптимално само део садржаја регулисати на државном нивоу, по
угледу на европске препоруке и најбољу праску (критеријуме за возила,
критеријуме за возаче, ограничења и основна правила учешћа у саобраћају,
опште услове за инфраструктуру итд.)
- да ће бити неопходно оставити локалној самоуправи да регулише део
садржаја који се односе на коришћење саобраћајних површина, а у
зависности од постојећих услова саобраћаја и инфраструктуре.
3. На радионици: Планови одрживе урбане мобилности, чији модератор
је био Срђан Радовић (Чајетина), су приказани добри примери планова
одрживе урбане мобилности. Посебно су анализирана искуства
Крушевца и других градова који су први почели припрему својих
планова. Оцењено је да и друге локалне заједнице треба да крену путем
најбољих градова Европе и Србије и, у границама својих могућности,
мењају свест, а затим и инфраструктуру и понашање у саобраћају, како
би се стално смањивали негативни ефекти саобраћаја у градовима и
општинама.
4. Две радионице: Примери добре праксе су обухватиле већи број
значајних презентација спроведених мера у појединим локалним
заједницама, као и анализи добрих страна и недостатака појединих
решења. Модератори ових радионица су били Милан Илић (АБС Србије)
и Доц. др Милан Тешић (АБС Републике Српске). Учесници ових
радионица су имали прилику да чују представљање одабраних примера
мера и активности које су поједини градови и општине успешно
спровели у претходном периоду, али и да изложе своја искуства и
учествују у бројним дискусијама.
У посебним секцијама излагани су научни и стручни радови који су објављени
у електронском зборнику радова. Ови радови покривају веома различите
области безбедности саобраћаја и сваки појединачно изазива интересовање,
подстиче питања и отвара простор за дискусије.
Последњи дан конференције је био, резервисан за традиционални округли сто:
Прописи у безбедности саобраћаја. Разматрани су проблеми примене
прописа у безбедности саобраћаја и рада радних група за припрему новог
ЗоБСа. Учесници су се сложили да, у Србији није неопходно доношење новог
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ЗоБСа, већ је неопходно да се постојећи закон доследно примењује, а
евентуални недостаци отклоне кроз измене и допуне закона.
У оквиру конференције организовано је и представљање спонзора и дискусија
о њиховим програмима и резултатима које су постигле поједине локалне
заједнице које користе њихове производе.
У спортском делу конференције организован је традиционални турнир у
стоном тенису, а у оквиру културних садржаја организоване су пешачке туре по
Врњачкој Бањи и посета манастиру Жича.
Београд, јуни 2020.
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