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НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, ПРИМЕР-ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА
Дарко Петровић1, Зоран Јончић2
Резиме: У раду је приказан преглед дела активности Службе контроле безбедности саобраћаја на
превенцији саобраћајних незгода у Јавном комуналном Предузећу ‘’Београдски водовод и канализација’’.
Овај део активности је усмерен ка искључењу возача из саобраћаја који возе под дејством психоактивних
супстанци. Досадашње контроле су се односиле само на алкотестирање возача, а након набавке апарата
за откривање присуства психоактивних супстанци, реализује се и ова врста контроле. Овај апарат ради
на принципу узимања узорка из усне дупље и открива присуство шест врста психоактивних супстанци
коришћених у задњих 24 часа. Оваква контрола има за циљ превентивно деловање, у складу са ставом
Предузећа, да се особи која је под дејством психоактивних супстанци не дозволи управљање возилом
Предузећа. Реализација ових контрола позитивно утиче на свест запослених о стварним ризицима у
друмском саобраћају, чиме се унапређује систем стратешког управљања безбедношћу саобраћаја.
Кључне речи: Стратешкa документa, управљање, контрола, превенција, психоактивне супстанце.
Abstract: This paper presents a survey of part of the activities of the Control Service for Traffic Safety on the
prevention of accidents in public utility companies’’ Belgrade Waterworks and Sewerage’’. This part of the activity is
based on the elimination of traffic from drivers who drive under the influence of psychoactive substances. Previous
control applies only to alcohol testing of drivers, and after purchasing apparatus for detecting the presence of
psychoactive substances, began with the implementation of this kind of control. This device works on the principle
of taking samples from the oral cavity and revealed the presence of six types of psychoactive substances used in
the last 24 hours. Such control is aimed as preventive action, in accordance with the position of the company to a
person who is under the influence of psychoactive substances does not allow to use the vehicle of the Company.
Implementation of these controls has a positive effect on employee awareness of the real risks in road traffic, wich
is also improving the system of strategic traffic safety management.
Key words: strategic document, management, control, prevention, substance users.

1. УВОД
У свету има око 25 милиона зависника од психоактивних супстанци, а последице су да годишње умре
око 200.000 људи. Прeмa прoцeнaмa Зaвoдa зa бoлeсти зaвиснoсти у Србији живи око 80.000 зависника од
психоактивних супстанци, а у Београду око 35.000. 60% зависника чине млади до 20 година, 3.000 зависника
лечи се сваке године, а од тог броја 30 % је млађе од 30 година. Наука и искуства су доказала да ниједна
психоактивна супстанца није безопасна тј. да свака употреба оставља тешке последице на ментално и
физичко здравље. Коришћење ових супстанци отежава или у потпуности спречава нормално обављање
основих животних функција. Самим успостављањем и применом законске регулативе, кроз рестриктивни
и казнени став, друштво нема снаге да сузбије ову појаву. Неопходно је превентивно деловање како би
се спречило иницијално конзумирање ових супстанци, а не само деловање на последице које настају
конзумирањем. Ова појава се не догађа негде на другом месту, далеко од нас и некоме другоме, она је овде
међу нама (у нашим фамилијама и породицама, у згради становања и у комшилуку, у основним и средњим
школама, у превозу, на улици, у парковима, у многим предузећима и компанијама). Непотпуно и неискрено
информисање у јавности о заступљености, ефектима и последицама ове појаве доводи до великих
1 виши стручни сарадник, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд, Србија,
darko.petrovic@abs.gov.rs, petrovic22darko@gmail.com
2 шеф Службе контроле безбедности саобраћаја, дип. инж. саобраћаја, ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27,
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заблуда и осећаја лажне сигурности код појединца. Неодговорност друштва и недостатак организованог
система борбе против ове појаве има за последицу неефикасност у раду, недоследност и неправилност
у примени овлашћења код запослених који конзумирају психоактивне супстанце. Иако су широко
заступљене у друштву ове појаве су „невидљиве“ за политичку и стручну јавност која се само формално
залаже за деловање, док су практичне активности више него скромне. Број конзумената, тј. уживалаца
психоактивних супстанци константно расте, нарочито међу тинејџерима. У неким основним и средњим
школама, у сарадњи са здравственим и полицијским службама, организовани су састанци са ученицима,
родитељима и наставницима, како би се упознали са опасностима ове појаве. Ово је превентивно деловање
чији је циљ да деца не почну са конзумирањем психоактивних супстанци.
Одговорност за однос према овом проблему је на свима, а посебно на предузећима и институцијама
које су стуб друштва и његовог развоја. У намери да искаже своју друштвену одговорност, али и унапреди
безбедност запослених Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација (у даљем тексту
Предузеће) је одлучило да у свом домену спроведе низ активности на пољу суочавања са овим проблемом.
Како би подржало све активности друштва у превентивном деловању на проблем употребе психактивних
супстанци Предузеће је реализовало контроле присуства психактивних супстанци код возача. Искључењем
из саобраћаја возача за које се утврдило да су под дејством ових супстанци дат је скроман допринос борби
против утицаја ове појаве на саобраћај. Ове активности имају за циљ трајно елиминисање возача који
управљају возилима Предузећа под дејством психоактивних супстанци. Достизање овог циља могуће
је само кроз доследну примену стратешких докумената и процедура о безбедности саобраћаја, која су
заживела у Предузећу.
Генерални директор је са својим сарадницима препознао важност овог проблема и као друштвено
одговорно лице пружио безусловну подршку Служби контроле безбедности саобраћаја (у даљем тексту
СКБС) у процесу контролисања присуства психактивних супстанци код возача Предузећа. Нарочито треба
истаћи спремност руководства предузећа да се суочи са овим проблемом, што је непходно за потпун ефекат
рализованих активности. Подршка и одлучан став водећих људи Предузећа изражен је кроз одобравање
неселективне контроле, обезбеђивање потребних материјалних ресурса и сарадњу на решавању статуса
код запослених који су били позитивни у процесу контроле.
Досадашња контрола психофизичког стања возача у Предузећу односила се само на алкотестирање
возача предузећа. С обзиром, да је процес рализације алкотестирања углавном познат овај рад је базиран
на активностима које су предузете у циљу елиминисања из саобраћаја возача који управљају возилима
Предузећа под дејством психоактивних супстанци.

2. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Контролом психофизичког стања возача (најчешће се алкометром проверава да ли су возачи Предузећа
под утицајем алкохола) и разговором са руководиоцима возача прикупљене су информације о возачима.
Ове информације указале су на сумњу да у Предузећу има запослених који су зависници од психоактивних
супстанци.
Са овим сазнањем СКБС је упознала руководство Предузећа током 2011 године и предложила
активности које су у складу са циљевима предузећа, а препознате као ефикасне у деловању на проблем
употребе психактивних супстанци. Предлог мера унапређења безбедности саобраћаја обухватио је
савремене приступе као што су:
-- саобраћајне незгоде нису плод случајности, већ се могу предвидети и спречити,
-- повреде у саобраћајним незгодама се могу предвидети и спречити и
-- безбедност саобраћаја је резултат разализованих мера и активности.
Овакав однос према безбедности саобраћаја је широко прихваћен како на глобалном нивоу тако и
на локалном нивоу, а самим тим и у предузећима. Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима,
искључење возача који су под дејством психоактивних супстанци је обавеза сваког предузећа које обавља
саобраћајну делатност (као основну или пратећу делатност). У оквиру Предузећа ова активност регулисана
је „Правилником о спровођењу послова безбедности саобраћаја у ЈКП БВК“. Полазећи од чињенице да
је за обављање ове врсте контроле неопходна набавка апарата за откривање присуства психоактивних
супстанци, приступило се набавци истог. Почетком 2012. године набављен је апарат који ради на принципу
узимања узорка из усне дупље и открива присуство шест врста психоактивних супстанци коришћених
у задњих 24 часа. Врсте откривених психоактивних супстанци су: кокаин (COC), опијати (OPI),
бензодиазепини (BENZO), канабис (THC 5), амфетамин (AMP) и метамфетамин (MET). Ова врста апарата
је набављена искључиво за превентивно деловање, јер је основни циљ Предузећа да се возачу који је под
дејством психоактивних супстанци не дозволи да управља возилом Предузећа.
Забрана управљања возилом Предузећа возачу који је под дејством психоактивних супстанци је
само први корак у предупређењу БС. Следећи корак представља хумани приступ који се огледа у томе,
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да се запослени код кога је идентификована психоактивна супстанца кроз опсервационо-едукативни
разговор припреми за упућивање у установу за лечење и одвикавање од психоактивних супстанци, као
и континуирано праћење целокупног процеса његовог лечења. Таквим приступом запосленом се пружа
још једна шанса да се врати у нормалне токове рада и живота. У Предузећу постоје стручна лица (дипл.
специјални педагог, дипл.социјални радник и дипл.психолог) која су оспособљена и обучена за поступање
и рад са возачима који конзумирају ове супстанце.
Тест се спроводи на лицу места узимањем узорка. Апарат избацује извештај у писаној форми кроз траку,
док копија тог извештаја остаје сачувана на самом апарату. На слици 1. приказан је пример извештаја теста
из кога се поуздано констатује да је контролисано лице под дејством психоактивних супстанци (канабиса
и амфетамина), јер су резултати позитивни и исписани црвеном бојом. У циљу доследности у оквиру
реализације контроле не постоји могућност да се резултати теста, који се налазе у апарату, избришу или на
било који начин мењају.

Слика 1. Пример теста који показује присуство психоактивних супстанци

Запослени у СКБС су похађали и успешно завршили курс обуке са новонабављеним апаратом. На овај
начин запослени су потпуно оспособљени за рад са дотичним апаратом и поседују сертификат овлашћеног
дистрибутера за правилно руковање. На овај начин осигурано је да ће сам процес узимања и обраде
узорка бити реализован на потпуно исправан начин који је прописао произвођач, како би се обезбедила
поузданост добијених резултата.
Свака активност на пољу контроле психактивних супстанци је планирана, па и само успостављање ове
контроле. Како би се остварио пун, превентивни ефекат одлучено је да се кроз интезивну кампању међу
запосленима промовише овакав вид контроле, објасни процедура и обавезе запослених при контролисању.
Уследило је обавештавање свих запослених о набавци апарата за откривање присуства психоактивних
супстанци. СКБС је путем летака и мејла, директних уручивања, оглашавања у интерном листу „Водовод“
и на огласним таблама упознала све запослене са предстојећим активностима. Приликом реализације
ове кампање возачима је предочена штетна улога и последице конзумирања психоактивних супстанци.
Посебно су истакнуте санкције које ће бити предузете од стране Предузећа према возачима за које се
утврди да су под дејством психоактивних супстанци.

3. ПРИКАЗ УОЧЕНИХ РЕЗУЛТАТА
Након рализоване кампање о дејству и контроли присуства психактивних супстанци која је била
интезивна и свеобухватна у периоду од око 60 дана пристило се процесу непосредне контроле возача.
Резултати контроле на присуство психоактивних супстанци приказани су у Табели 1. Контроле које
су реализоване са аспекта приступа могу се поделити на насумичне (случајни одабир возача који ће се
контролисати) и циљане контроле (возач се контролише на основу сумњи изражених од стране руководиоца,
а по захтеву надређеног лица).
Табела 1. Резултати контроле

Број извршених контрола
64

Број контролисаних возача
45

Током рализације ових контрола било је возача који су контролисани више пута. Процесом контроле
утврђено је да одређени возачи својим понашањем показују страх и сумњу у резултате, па је овакво понашање
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резултовало вишеструким изненадним контролама. Такође, возачи који су позитивни на тестирању, чешће
су контролисани како би се њихов статус пратио на адекватан начин. Расподела реализованих контрола
приказана је у Табели 2. Може се видети да је 32 возача контролисано по једном, док је 13 возача је контролисано
више пута (10 лица је контролисано 2 пута, 2 лица 3 пута и 1 лице 6 пута).
Табела 2. Расподела реализованих контрола

Број контролисаних возача
32
10
2
1

Број контрола над возачем
један пут контролисан
два пута контролисан
три пута контролисан
шест пута контролисан

У Табели 3. приказани су сви возачи код којих је при контроли присуства психоактивних супстанци
налаз био позитиван. Од свих возача који су обухваћени овом контролом код 5 возача тестирањем је 11
пута утврђено присуство психоактивних супстанци и то 4 врсте: THC - 5 пута, OPI – 3 пута, BZO – 2 пута
и AMP – 1 пут.
Табела 3. Лица под дејством психоактивних супстанци
Teстиран

OПИ

БЗO

TХЦ 5

AMП

Нaпoмeнa

1

Вoзaч 1

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Грeшкa кoнтрoлoрa

2

Вoзaч 1

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Испрaвљeнa грeшкa кoнтрoлoрa

1

Вoзaч 2

Нeгaтивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Прeмeштeн нa другo рaднo мeстo

1

Вoзaч 3

Пoситивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Суспeндoвaн, зaпoчeтa тeрaпиja
oдвикaвaњa

1

Вoзaч 4

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Суспeндoвaн и прeдлoжeнa тeрaпиja

2

Вoзaч 4

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Пoситивe

Пoситивe

Прeмeштeн нa другo рaднo мeстo

3

Вoзaч 4

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Зaпoчeтa тeрaпиja oдвикaвaњa

1

Вoзaч 5

Пoситивe

Нeгaтивe

Инвaлид

Инвaлид

Суспeндoвaн

2

Вoзaч 5

Пoситивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Суспeндoвaн и прeдлoжeнa тeрaпиja

3

Вoзaч 5

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Зaпoчeтa тeрaпиja и трaje

4

Вoзaч 5

Нeгaтивe

Нeгaтивe

Пoситивe

Нeгaтивe

Опoмeнa рaскидoм угoвoрa o рaду

5
6

Вoзaч 5
Вoзaч 5

Нeгaтивe
Нeгaтивe

Нeгaтивe
Нeгaтивe

Нeгaтивe
Пoситивe

Нeгaтивe
Нeгaтивe

Нaстaвљeнa тeрaпиja
Прeкинут угoвoр o рaду

Детаљнији извештај контроле подразумева следеће резултате :
-- Код возача 1 вршене су две контроле. Први пут (уједно и први пут практичне употребе апарата од
стране лица која врше контролу) није испоштована процедура узимања узорка, тако да резултат
мерења није био веродостојан (при првој контроли евидентирано је присуство THC 5). Непоштовање
процедуре је одмах установљено и исправљено додатним другим мерењем одмах након преходног,
што је приказано у табели бр.3.
-- Код возача 2 вршена је једна контрола и откривено је присуство БЕНЗОДИАЗЕПИНА-BZO (пре
контроле возач је изјавио да узима лекове јер има потешкоћа са једњаком). Након обављеног
тестирања и разговора са возачем и шефом погона договорен је и касније реализован премештај
возача на друго радно место на којем није потребно управљање моторним возилом.
-- Код возача 3 вршена је само једна, циљана, контрола (контрола по захтеву непосредног руководиоца).
Након тестирања откривено је присуство ОПИЈАТА-OPI и БЕНЗОДИАЗЕПИНА-BZO. У договору
са руководиоцем и возачем, возач је суспендован и приступио је терапији одвикавања.
-- Код возача 4 извршене су 3 циљане контроле (на захтев шефа погона). У две контроле откривено
присуство КАНАБИСА-THC 5 (оба пута) и АМФЕТАМИНА-AMP у једној контроли. У договору
са шефом погона возач је одмах након прве контроле премештен на друго радно место, где није
потребно управљање возилом.
-- Код возача 5 је специфичан случај јер је након прве и друге контроле, када је откривено присуство
ОПИЈАТА-OPI, суспендован и предложена терапија одвикавања у сарадњи са стручним лицима
из Предузећа што је и прихватио. Стручна лица из Предузећа су са дотичним редовно одлазила
у Зaвoд зa бoлeсти зaвиснoсти и све је указивало на успешан почетак терапије одвикавања од
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психоактивних супстанци. Након извесног периода, реализована је изненадна контрола (контрола
бр.3) и том приликом је утврђено да дотични возач није под дејством психоактивних супстанци, што
је све обрадовало и дало подстрека за даље активности. Међутим следећа контрола (контрола бр.4)
донела је и неке сумње, јер је контролом утврђено присуство КАНАБИСА-THC 5. Возач 5 је негирао
резултате контроле и тражио одлазак у Зaвoд зa бoлeсти зaвиснoсти, где је био под терапијом. У
Заводу је у пратњи стручног лица Предузећа до Завода, извршена анализа урина којом се утврђује
да возач 5 није под дејством психоактивних супстанци. Након извесног периода, реализована је још
једна циљана контрола (контрола бр.5) и том приликом је утврђено да возач 5 није под дејством
психоактивних супстанци, што нас је све опет мало охрабрило. Али, следећом контролом (контрола
бр.6) утврђено је присуство КАНАБИСА-THC 5, и возач бр 5 је самовољно престао да иде на лечење
и да долази на посао, па је са њим прекинут уговор о раду.
Резултати добијени при тестирању возача бр. 5 навели су да се посумња у исправност новонабављеног
апарата. Стручно лице из компаније која је била добављач апарата дало је усмене гаранције да је апарат
сигурно поуздан и прецизан и да нема места сумњи. Као могуће објашњење за резултате контроле указано
је да постоји могућност да је прилком контроле возача 5, возач пре контроле можда био рукама у додиру
са психоактивном супстанцом. Овакав сценарио је прихваћен, али са дозом сумње. Услед постојеће сумње,
одлучено је да уколико дође до сличне ситуације, лице које је врши контролу иде у пратњи стручног лица
Предузећа у контролну установу и одмах на лицу места изврши поновну контролу.

4. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА
Анализом ових контрола потврђена је сумња да у Предузећу постоје возачи који користе психоактивна
средства. Сумње су биле оправдане, што указује на обавезу да се са започетим акцијама настави још
интезивнијим темпом.
Важно је нагласити, да се ова за Предузеће нова активност пажљиво прати, тако да се њеном
свакодневном анализом долази до нових сазнања. Ова сазнања се односе на начин како је колектив реаговао
на успостављање ове процедуре, али и на праћење реакција возача који су били подврднути контроли овог
типа. Практично највеће искуство је поступак са возачем 5, када је утврђено да је приликом одласка у Зaвoд
зa бoлeсти зaвиснoсти да уради урино-тест, због сумњи у веродостојност резултата апарата Предузећа,
исти донео потврду зaвoда, којом демантује налаз СКБС. Овакав резултат теста навео је на сумњу и
преиспитавање веродостојности спроведене контроле све док се из разговора са клијентима завода нису
добиле информације из којих се дошло до сазнања да постоји сумња да су зависници од психоактивних
супстанци спремни да од појединаца (који нису клијенти завода) траже да дају урин уместо њих. Овакво
сазнање је деловало доста изненађујуће, али је делимично и разрешило сумњу у веродостојност резултата
код возача 5 приликом контроле бр.4. Заузет је став да следећи пут, уколико се деси да возач тражи
додатну контролу у заводу, може ићи да даје урин искључиво у присуству лица које је и вршило контролу
у Предузећу.

5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА
Током 2012 у ЈКП БВК је отпочела контрола возача Предузећа, са циљем да се спречи и елиминише вожња под
дејством психоактивних супстанци. Иницијални број реализованих контрола од 64 у којима је контролисано
45 возача (неки и по више пута са циљаним разлозима) откривено је 4 возача под дејством психоактивних
супстанци. Против ових возача су спроведени поступци утврђивања одговорности, који су прописани
стратешким документима Предузећа о БС и другим интерним актима Предузећа.
Реализацијом контроле присуства психактивних супстанци постигнут је вишеструки ефекат на
унапређењу безбедности саобраћаја. Потврђене су сумње да у колективу постоје и лица која користе ове
супстанце, презентован је негативан ефекат и последице употребе ових супстанци. Самим откривањем
корисника психактивних супстанци указано је да је овај проблем препознат и да је систем контроле
интезиван. Посебан утицај на Предузеће има и поступак према возачима код којих је тест био позитиван.
Људским и добронамерним ставом, коректним поступањем у осетљивим ситуацијама СКБС је изградила
јасан статус по овом питању, док је подршка руководећег кадра и одлучност допринела да ефекат буде
максималан.
Свако стратешко управљање БС има за циљ да елиминише сва нежељена понашања учесника у
саобраћају (у овом случају управљање возилом под дејством психоактивних супстанци), а са друге стране
да анимира возаче да почну да размишљају на начин којим ће безбедно учествовати у саобраћају. Жељени
резултати се постижу оперативним и репресивним мерама.
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АНАЛИЗА УТИЦАЈА ПСИХОФИЗИЧКОГ СТАЊА ВОЗАЧА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА...
Оперативне мере обухватају све превентивне мере Предузећа које су усмерене на спречавању негативних
појава, односно стварања таквих услова у којима се тежи да до негативних појаве не дође. Пун превентивни
ефекат се постиже тако што се плaнoвимa, прoгрaмимa и доследним контролама возача Предузећа, а и
руководиоца возача, рaзвиjaју нaвикe рaзумнoг пoнaшaњa у саобраћају, мења свeст o oпaснoстима кojима
су излoжeни тoкoм вoжњe, a нaрoчитo нaкoн упoтрeбe алкохола и психoaктивних супстaнци. Усвојени
планови и програми се у Предузећу спроводе путем разних трибина, интерних гласила (лист и билтен
Водовод, сервер Предузећа), слањем мејлова и дељењем летака у виду обавештавања о новинама које се
тичу БС. Доследне контроле возача Предузећа обавља СКБС, која је носилац ових послова у Предузећу, која
уз помоћ Службе за маркетинг и информисање, о свим предузетим акцијама редовно извештава запослене.
Најважнија превентивна мера је свакодневна контрола возача од стране непосредних руководилаца, који
још увек раде све то тзв. „одокативном“ методом, која је ипак показала завидне резултате. Поред ове
свакодневне контроле, постоји и једна доста важна контрола, то је контрола СКБС, која за сада не може
бити у обиму у којем је планирана, због објективних разлога (велики број возача, око 700-900, размештених
на више локација у граду, а само 3 запослена у служби), али је доследна у целокупној процедури контроле.
Репресивне мере су мере о којима СКБС стално инфoрмише запослене o примeни и спрoвoђeњу тих
мера у циљу сузбиjaњa вoжњe пoд дejствoм психoaктивних супстaнци. У Предузећу постоје стратешка
документа о БС, као и друга интерна акта, којима је обухваћен начин утврђивања одговорности возача
који је под дејством психoaктивних супстaнци, који обухвата опсег од почетне суспензије, припреме и
упућивања на лечење, преко премештаја на друго радно место, и још неких видова казни, па све до прекида
уговора о раду.
На основу члана 297 Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС бр. 41/2009), и чл.
50 Статута ЈКП Београдски водовод и канализација, Генерални директор ЈКП БВК донео је Правилник
о спровођењу послова безбедности саобраћаја у Јавном комуналном Предузећу ‘’Београдски водовод и
канализација’’ бр. 14834-I од 13 априла 2011 године. Чланом 18 тог Правилника предвиђена је контрола
возача Предузећа да ли је под дејством алкохола или психоактивних супстанци, као и покретање поступка
за утврђивање одговорности против возача који је затечен да управља возилом под дејством алкохола или
психоактивних супстанци.
Овај рад је указао на проблем опште присутан у друштву, као и на начин деловања на овај проблем
у Предузећу са циљем унапређења безбедности саобраћаја. Резултати који су остварени у иницијалном
периоду указују да не треба потцењивати утицај возача који су под дејством психактивних супстанци
на безбедност саобраћаја. Даљом контролом и истрајним и доследним приступом очекује се постизање
потпуне елиминације из саобраћаја возача Предузећа који су под дејством алкохола и-или психоактивних
супстанци. Друштвено одговоран став који је Предузеће заузело није довољан да оствари значајан ефекат
на ову негативну појаву у целом друштву. Указано је на проблем, његов ефекат, незанемарљиве димензије
проблема, али и на важност стратешког деловања целокупног друштва. Примена законске регулативе није
довољна да би се утицај корисника психакативних супстанци на безбедност саобраћаја елиминисао, већ је
неопходно превентивно деловање кроз све системе друштва.
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