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НАЈВАЖНИЈИ ПОЈЕДИНАЧНИ ЗАКЉУЧЦИ ИЗ РАДА ПО СЕКЦИЈАМА
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).
Поред низа општих закључака учесници су усвојили и низ појединачних
закључака и закључака по секцијама:
 Урадити стручну анализу досадашње примене Закона о безбедности саобраћаја на
путевима и ефеката нових инструмената безбедности саобраћаја, као што су:
савремени концепт стратешког управљања безбедношћу саобраћаја, организација и
рад националног и локалних тела за безбедност саобраћаја, концепт финансирања
безбедности саобраћаја, снимање важних обележја и извештавање о стању
безбедности саобраћаја, концепт стручног оспособљавања возача и полагања возачких
испита, примена савремених алата унапређења безбедности путне инфраструктуре,
искуства у примени посебних мера безбедности саобраћаја, унапређење саобраћајног
образовања и васпитања, резултате рада Агенције за безбедност саобраћаја, ефекти
система казнених поена и рада са несавесним возачима, координација и кооперација у
области безбедности саобраћаја итд.;
 Успоставити у пуном капацитету и редовно спроводити све савремене процедуре
унапређења безбедности инфраструктуре, у складу са Директивом ЕК 2008/96 и
националним законима, у свим фазама животног циклуса пута: Процена утицаја новог
пута на безбедност саобраћаја (у фази планирања), Ревизија безбедности саобраћаја (у
фази пројектовања и изградње), провера безбедности саобраћаја, мапирање ризика,
управљање црним тачкама на путевима и независна оцена утицаја пута на незгоде са
погинулим (у фази експлоатације пута);
 Иницирати измене закона и других прописа који регулише област планирања простора,
тако да се уваже захтеви безбедности саобраћаја приликом планирања простора.
Посебно је важно да процедура Процене утицаја на безбедност саобраћаја буде
прописана као обавезна у процесу планирања путне инфраструктуре и објеката око
пута. Унапређењем планирања простора у јединицама локалних самоуправа требало
би, у зачетку, спречити бројне проблеме безбедности саобраћаја;
 Анимирати доносиоце одлука и иницирати примерене активности на промоцији
одрживе урбане мобилности у свим локалним заједницама широм Србије, по угледу
на Град Крушевац и друге градове који су започели припрему својих планова одрживе
урбане мобилности. За почетак би требало организовати манифестације, размењивати
позитивна искуства и унапређивати свест грађана и доносиоца одлука о значају теме и
могућностима унапређења у свакој од општина/градова;
 Јачати капацитет и интегритет свих субјеката у локалној заједници. Посебно је важно
да се у свим општинама запосле стручњаци који би, у континуитету, радили послове
значајне за безбедност саобраћаја. Стално стручно усавршавање запослених на
пословима саобраћаја и стамбено-комуналним пословима су неопходни за успешно
прилагођавање саобраћаја новим потребама локалне заједнице и успостављање
концепта одрживе урбане мобилности;
 Интензивирати активности на промоцији употребе система заштите у возилима, а
посебно дечијих седишта. Посебно је значајна едукација трудница и младих родитеља,
као и помоћ приликом набавке дечијих седишта. Са повећањем процента употребе, све
више пажње треба посвећивати правилној употреби система заштите;
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 Интензивирати рад локалних тела за безбедност саобраћаја, тако да се ослањају на
праћење и анализу података и да се руководе савременим принципима безбедности
саобраћаја. Они су одговорни да успостављају најбољу праксу, прилагођену
конкретним условима, уз стално уважавање ставова грађана;
 Успоставити програм интензивног стручног усавршавања свих чланова локалних тела
за безбедност саобраћаја. На тематским семинарима ће се упознати са свим значајним
прописима, али и са савременим принципима управљања безбедношћу саобраћаја, са
примерима добре праксе, са ефикасним мерама које се примењују у локалним
заједницама, са методама снимања обележја безбедности саобраћаја, са коришћењем
података итд. Само добро оспособљени чланови локалних тела могу дати свој допринос
унапређењу безбедности саобраћаја у локалној заједници;
 Све општине и градови треба да препознају и схвате велике предности стратешког
управљања безбедношћу саобраћаја. У том смислу, треба да реализују пројекте и
усвоје локалну стратегију безбедности саобраћаја и акциони план безбедности
саобраћаја. Када једном, усвоје, на науци засноване, стратешке документе, општине и
градови треба да доследно спроводе мере и активности из ових докумената;
 Локална тела за безбедност саобраћаја би требало да периодично анализирају како се
реализују предвиђене мере и активности, односно да ли се и у којој мери достижу
зацртани циљеви. Са резултатима оваквих анализа би требало најмање два пута
годишње упознавати локалне органе власти и грађане;
 Смањивање негативних утицаја најважнијих фактора настанка саобраћајних незгода,
као што су вожња под утицајем алкохола или опојних дрога и прекорачење дозвољене
брзине, је најважнији задатак који би требало реализовати координираним радом више
субјеката. Посебно су значајне едукативне и различите превентивно-промотивне
активности на локалном нивоу чији циљ је трајна промена негативних ставова
(кампање, тематски школски часови, међувршњачка едукација, примена техничких
средстава очигледне наставе, такмичења, истицање добрих примера, анализа
конкретних последица небезбедних понашања итд.);
 Приликом оцењивања стања безбедности саобраћаја требало би примењивати
савремене методе бенчмаркинга и мапирања ризика које узимају у обзир податке о
изложености, индикаторима безбедности саобраћаја и о саобраћајним незгодама.
Изложеност и индикаторе би требало истраживати у складу са националним
методологијама;
 Локалне власти, а посебно (градо)начелници су одговорни за наменско коришћење
средстава од казни за саобраћајне прекршаје, према годишњим Програмима рада Тела
за координацију послова безбедности саобраћаја на које сагласност даје Агенција за
безбедност саобраћаја. Само оваквим, наменским коришћењем средстава, омогућава
се развој и унапређење безбедности саобраћаја у локалним заједницама. Треба
охрабривати доносиоце одлука да је улагање у одговарајуће мере безбедности
саобраћаја добра инвестиција, са одличним повратом средстава (корист од једног
уложеног динара се креће од 5 до чак 30 динара, у зависности од спроведених мера).
Београд, јуни 2020.
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