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Резиме: Безбедност саобраћаја на укрштајима пруге и пута у истом нивоу уређују прописи у
железничком и друмском саобраћају. Одредбе прописа су грађене на различитим
модалитетима заштите саобраћаја воза заустављањем учесника у друмском саобраћају.
Модалитет заштите саобраћаја воза преставља техничку опремљеност конкретног укрштаја
и коорелира са густином друмског саобраћаја и брзином воза на прузи, крећући се од
укрштаја на којима је безбедност саобраћаја уређена сигнализацијом на путу до укрштаја
опремљених аутоматским уређајима са полубраницима и браницима и трепћућим сигналима
за учеснике у друмском саобраћају и контролним сигналима на прузи за возно особље, као
најсложенијим и најефикаснијим за одговарајућу густину друмског саобраћаја и брзину воза.
Циљ постојеће концепције је да на највишем нивоу буде безбедност саобраћаја на укрштајима
пруге и пута опремљеним аутоматским уређајима са браницима или полубраницима и
трепћућим сигналима. Ситуација на терену указује на потребу доградње постојећег
модалитета на начин који би оправдао овакву концепцију или на његово редефинисање јер се
највећи број несрећа десио управо на укрштајима опремљеним најсавременијим техничким
решењима. Овај рад је усмерен на разматрање узрока постојећег стања, извора угрожене
безбедности саобраћаја и могућих праваца изградње
Кључне речи: путни прелаз, безбедност саобраћаја, техничка опремљеност, модалитет
Abstract: Safety at level crossings is administered by railway and road traffic regulations. The
regulations have been developed in various modalities of railway safety in which trains do not stop
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and rely on vehicles and pedestrians to clear the rails. The modality of railway safety represents
technical equipment of the specific intersection and correlates closely with the rate of road traffic
and train speed, starting from the level crossings with road warning signals to the level crossing
using automatic warning devices with barriers and gates and flashing lights for road vehicles and
control signals for trains, as the most complex and efficient for the appropriate traffic rate and train
speeds. The aim of the present idea is to provide the highest level of safety of level crossings with
automatic devices with barriers, gates and flashing signals. According to the current circumstances
it is necessary either to build up the existing modality in the way which would justify the concept or
else to redefine it due to the fact that the largest number of accidents occur at intersections with the
most modern technical solutions. The aim of this paper is to study the causes of the present
conditions, that is the source of endangered safety as well as setting the directions for prospects of
creating safer level crossings.
Key words: level crossing, safety, technical equipment, modality

1.

УВОД

Путни прелази у железничким прописима или пружни прелази у прописима који
уређују друмски саобраћај су топографске тачке на којима се укршта путна и
железничка инфраструктура. За потребе овог рада користимо појам „путни прелаз“
и посматрамо безбедност саобраћаја преко путних прелаза који представљају
укрштање железничке пруге и пута у истом нивоу.
Нормативна концепција за постизање безбедног саобраћаја железничких и
друмских возила преко путног прелаза заснива се на техничким карактеристикама
друмских возила и пута, као и железничких возила и пруге уз уважавање стратешког
значај за државу. Железничка инфраструктура је у почетној фази развоја имала
велики војни значај који је у комбинацији са особеностима саобраћаја воза
одлучујуће утицао на формулисање приоритета како приликом градње пруга и
путева тако и у одвијању железничког и друмског саобраћаја преко путног прелаза.
Држава Србија је у том погледу користила искуства држава са развијенијим
саобраћајем.
Унапређење путне и железничке инфраструктуре омогућило је повећање брзина
и тежина возила у друмском и железничком саобраћају. Кинетичка енергија воза од
800 t који се креће брзином од 80 km/h је страховита, као последице удара на
препреку. Кочење таквог воза траје више од 1.000 метара. За његово покретање
потребна је велика енергија и траје прилично до постизања брзине по реду вожње.
Тежине друмских возила, дужине зауставног пута и енергија потребна за покретање
су неупоредиво мање у односу на воз.
Наведене чињенице нису оставиле простор за двоумљење – приоритет у
саобраћају преко путног прелаза има железнички саобраћај.
Уважавајући последице несреће по учесника у друмском саобраћају у судару са
возом, приоритет саобраћаја воза над саобраћајем друмског возила преко истог
путног прелаза формулисан је у правцу заштите учесника у друмском саобраћају
њиховим заустављањем испред путног прелаза. Тако је и данас, када је реч о јавној
железничкој инфраструктури.
Несреће на путним прелазима држе нормативну пажњу затегнутом. Стално се
ради на побољшању важећих прописа, њиховој допуни, односно корекцији. У
складу са техничким могућностима, проценом најефикаснијег начина постизања
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безбедног саобраћаја преко путног прелаза – доносе се прописи који уважавају
интензитет железничког и друмског саобраћаја, брзину воза и друмских возила као
и појединачне случајеве (заједничка друмска и железничка инфраструктура преко
моста и сл.). Tехнички параметри путног прелаза као квалитет коловоза, колосека,
ширина и дужина путног прелаза, угао укрштаја пруге и пута, нагиб пута, нагиб
пруге и сл., такође се узимају у обзир.
По важећој нормативној концепцији, у примени је приступ који препознаје путне
прелазе који се опремају уређајима са браницима и остале путне прелазе који се
опремају саобраћајним знаковима за заустављање друмског саобраћаја. Почетна
техничка решења су захтевала железничке раднике у објекту поред путног прелаза
а последња не захтевају ни једно ни друго.
Израз важеће нормативне концепције представљају одредбе десет чланова
Закона о железници (ЗоЖ), два члана Закона о безбедности у железничком
саобраћају (ЗоБЖС), пет чланова Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(ЗоБСП) и Правилник о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или
бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за
осигурање безбедног саобраћаја. Одредбе наведених прописа уређују место путног
прелаза, обавезе управљача железничке инфраструктуре и управљача путне
инфраструктуре у остварењу безбедног преласка возова и друмских возила
(бициклиста и пешака) преко путног прелаза, опремање путних прелаза
саобраћајним знаковима и уређајима за осигурање безбедног саобраћаја у
зависности од интензитета друмског саобраћаја и брзине возова, као и обавезе
учесника у друмском и железничком.
У оваквој форми, мање – више су већ више од три деценије. Суштинских
промена начина остваривања безбедности саобраћаја преко путног прелаза – нема.
Од саобраћајних знакова на путу, преко механичких уређаја са браником до
аутоматског уређаја са полубраницима и светлосним саобраћајним знаковима
(посебним). Покривени су путни прелази на свим врстама путева и пруга с аспекта
интензитета саобраћаја и брзине. Преко тога, зна се – денивелација. За све будуће
несреће или незгоде, пошто ионако није могуће спречити људе да не поштују
пропис, зна се крив је овај или онај учесник у саобраћају. Да ли је баш то тако, или
сасвим тако? Покушаћемо да вам осветлимо у наставку рада.
Безбедност саобраћаја преко путних прелаза ослања се на низ претпоставки.
Поменућемо неке као нпр. саобраћајни знак „Стоп“ испред којег возач „мора“ да
заустави возило, да подигнути браници значе да у том тренутку воз не наилази на
путни прелаз, да ће возач видети наилазећи воз ноћу при јакој киши, да друмско
возило неће стати на колосеку путног прелаза непосредно испред воза, да квар
уређаја за осигурање безбедног саобраћаја неће настати непосредно пред наилазак
воза на путни прелаз, да су спуштене мотке полубраника довољна мера за
заустављање друмског саобраћаја, да се мотке полубраника спуштају у положај
заустављања друмског саобраћаја само пред наилазак воза на тај путни прелаз и сл.
Добро је познато да су се несреће или незгоде догађале баш зато што се ове
претпоставке нису оствариле. У даљем току рада детаљније ћемо се посветити
идентификацији претпоставки и њиховом разматрању као једном од фактора ризика
по безбедност саобраћаја преко путног прелаза.
Овај рад се неће детаљно бавити истраживањима евентуалних законитости
настанка несреће јер према досадашњем искуству аутора који више од 30 година
прати несреће у железничком саобраћају, посебно на путним прелазима, у
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постојећој нормативној концепцији није могуће издвојити правилност значајну за
опредељење начина за уређење услова безбедности. У извесној мери евиденције
које води железница идентификују факторе (доба дана, видљивост, температуру)
који утичу на будност и пажњу учесника у саобраћају.
2.

ПОДАЦИ О УГРОЖАВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Полазећи од изреке Светог Саве да „Прописи цртају пут народу“ посматраћемо
вишедеценијску примену важећег нормативног концепта у огледалу несрећних
догађаја на путним прелазима као и сметњи на уређајима за осигурање безбедног
саобраћаја.
У прегледу који следи у десетогодишњем периоду од 2001. до 2011. године,
посматраћемо стање несрећа и незгода на путним прелазима на укрштајима:
• магистралне двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова – Шид државна граница и нарочито државних путева I и II реда са интензивним
саобраћајем4 али локалних и некатегорисаних путева,
• регионалне пруге Панчево Главна Станица – Зрењанин – Кикинда државна граница и нарочито државних путева II реда, локалних и
некатегорисаних путева,
• локалне пруге Зрењанин фабрика – Вршац - Бела Црква и нарочито
државног пута II реда, локалних и некатегорисаних путева.
Наша је намера да у наредним примерима5 упознамо природу фактора ризика
који могу довести до несреће на путном прелазу.
2.1.

Магистрална двоколосечна пруга Београд - Стара Пазова – Шид државна граница

Ова пруга је опремљена сигнално-сигурносним уређајима за обезбеђење пута
вожње воза крајем осамдесетих година прошлог века. Ових дана обележава се
четрдесетогодишњица њихове уградње. У време уградње аутоматских и
полуаутоматских уређаја са поубраницима за заустављање учесника у друмском
саобраћају, укључни контакти су постављени на даљини зауставног пута која је
одговарала брзини воза на том делу пруге. Данас су брзине, по делу десног колосека,
пале на испод половине брзине воза у време уградње.
На делу пруге од путног прелаза у км 24+868 до путног прелаза у км 117+037,
налазила су се 32 путна прелаза (данас у време, писања рада 26) од којих се, на 10
путних прелаза на некатегорисаним путевима, безбедност саобраћаја постиже
саобраћајним знаковима на путу.
У посматраном периоду:
4
Интензивним се сматра друмски саобраћај са преко 7.000 возила дневно (Правилник о начину укрштања
железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање
и мерама за осигурање безбедности саобраћаја , чл. 2).
5
Примери су документа архиве инспектора за железнички саобраћај за чију употребу у раду постоји
сагласност „Инфраструктура железнице Србије“АД Београд, Немањина 6
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123.441 воз је саобраћао по оба колосека, највећим брзинама у Србији,
преко укупно 32 путна прелаза,
o 22 су опремљена аутоматским уређајима са полубраницима и
светлосним саобраћајним знаковима,
o 10 су опремљени саобраћајним знаковима на путу;
• свих 43 несреће и незгоде догодиле су се на путним прелазима
опремљеним аутоматским уређајима са полубраницима,
o у 21 несрећи и незгоди воз је ударио друмско возило, односно
обрнуто,
o а 22 несреће и незгоде су резултат удара друмских возила у
поставну справу, мотке полубраника (браника);
• на два путна прелаза на државном путу II А реда број 121 десило се 20
несрећа или незгода;
• ниједна несрећа није се догодила на 10 путних прелаза опремљеним
саобраћајним знаковима на путу, на некатегорисаним путевима.
Највећи број од:
• 12 несрећа и незгода догодио се на Краљевачком путном прелазу (км
62+008 стационажа пруге, место Краљевци) испред Руме;
• 8 несрећа и незгода десило се на путном прелазу на отвореној прузи у
км 103+287 (између Матринаца и Кукујеваца) оба на укрштајима са
државним путем II А реда број 120.
Ниједна несрећа није се догодила на путним прелазима опремљеним
саобраћајним знаковима на путу на укрштајима са некатегорисаним путевима.
Када је реч о сметњама у функционисању уређаја за осигурање безбедног
саобраћаја са полубраницима на магистралној двоколосечној прузи на 20 таквих
путних прелаза, током 2018. године, десило се укупно 2.560 сметњи од чега је 1.560
проузроковано од стране учесника у друмском саобраћају или крађама делова
уређаја. Уочљив је висок број од 1.000 сметњи насталих због техничке
неисправности уређаја. На путном прелазу, преко пет колосека станице Шид, на
државном путу II А реда број 121, догодио се убедљиво највећи број сметњи,
укупно 432 од тога су 392 проузроковали учесници у друмском саобраћају.
Висок број од 1.000 сметњи у 2018-ој које су настале услед техничке
неисправности уређаја за осигурање безбедног саобраћаја тј. скоро три сметње
дневно, недвосмислено указује на проблеме у одржавању.
•

2.2.

Регионална пруга Панчево Главна Станица-Зрењанин-Кикиндадржавна граница

Ова регионална пруга је у лошијем техничком стању од пруге из претходног
примера. Брзине су знатно мање од 20 km/h до 80 km/h на краткој деоници. Број
возова у току дана не прелази просечно 5 % возова из претходног примера.
На деоници од Уздина до Кикинде тј. на 104 километра пруге је:
• 60 путних прелаза,
o 13 су опремљени аутоматским уређајима са полубраницима тј.
највиши ниво осигурања безбедног саобраћаја према важећем
пропису,
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14 су опремљени механичким уређајем са браницима, нижи
ниво од претходног,
o 33 су опремљени саобраћајним знаковима на путу;
• Од 47 несрећа и незгода,
o 17 је са ударом воза на друмско возило и обрнуто,
o 30 су настале ударима друмских возила у поставну справу,
мотке полубраника (браника) и сл;
• Од 17 несрећа и незгода,
o 9 се догодило на путним прелазима опремљеним аутоматским
уређајем са полубраницима,
o 8 се догодило на путним прелазима опремљеним само
саобраћајним знаковима на путу.
Са 3 несреће истиче се путни прелаз у Зрењанину у км 86+138 на којем је
безбедност саобраћаја осигурана аутоматским уређајем са полубраницима и
светлосним саобраћајним знаковима;
Међу несрећама истичу се 4 удара воза у трактор.
o

2.3.

Локална пруга Зрењанин-Вршац-Бела Црква

Ова локална пруга је у таквом стању да су брзине возова преко путних прелаза
30 km/h, а возови не саобраћају сваког дана.
На деоници од Зрењанин фабрике до Сечња тј. на 26 километара пруге:
• су 22 путна прелаза на 26 километара пруге просечно на 1,18 километара
значајно мање од законом утврђених 2000 метара,
o 4 су опремљени механичким уређајем са браницима, нижи ниво
од претходног,
o 18 су опремљени саобраћајним знаковима на путу;
• догодила се 21 несрећа и незгода на путним прелазима опремљеним
механичким уређајем са браником,
o 5 је са ударом воза на друмско возило и обрнуто од тога 3 на
трактор,
o 16 су настале ударима друмских возила у поставну справу,
мотке браника и сл.
У посматраном периоду нарочито у прве три године посматраног периода
догодила се укупно 21 несрећа и незгода у местима Сутјеска и Сечањ (два путна
прелаза), на путним прелазима на којима је саобраћај осигуран механичким
уређајем са браником.
Међу несрећама истичу се 3 удара воза у трактор.
3.

РАЗМАТРАЊЕ ПОДАТАКА О УГРОЖАВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Пре него што пређемо на разматрање података из претходног дела овог рада
напомињемо да то што није дато разматрање утицаја техничких параметара путног
прелаза на угрожавање безбедности саобраћаја, не значи да њихов утицај на
безбедност саобраћаја не постоји него да је њихов утицај на безбедност саобраћаја
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константан и као такав не подржава откривање претпоставки на које се ослања
постојећа нормативна концепција.
3.1.

Подаци наведени под 2.1 указују на то да највиши ниво осигурања
безбедног саобраћаја у односу на почетни са саобраћајним знаковима
није оправдао претпоставку „осигурања безбедног саобраћаја“ према
важећем пропису.

Све несреће десиле су се на путним прелазима опремљеним највишим нивоом
осигурања, тако да је „осигурање безбедности саобраћаја“ остало као слово у
Правилнику о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или
бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за
осигурање безбедности саобраћаја.
То што се ниједна несрећа није десила на путним прелазима опремљеним
саобраћајним знаковима на путу, може бити засновано на малој вероватноћи
настанка несреће због малог броја друмских и пољопривредних возила у саобраћају
преко њих. На релативност наведеног закључка утичу:
• услови у којима се одвија претежна активност у пољопривреди у јесен
(магла и драстично смањена видљивост). Тада, прелазак преко путног
прелаза бучне пољопривредне машине носи вероватноћу несреће као
„руски рулет“ при наведеном броју возова од просечно 34 воза на сат.
o сетимо се да је назив Гашпаров прелаз (отворена пруга између
Голубинца и Путинаца, пруга Београд - Стара Пазова - Шиддржавна граница) настао после несреће 5.1.1989. када је
међународни путнички воз број 295 у магли на путном прелазу
опремљеном друмским саобраћајним знаковима, ударио у
приколицу камиона брзином од 100 km/h и када је погинуло 7
путника, када је возач друмског теретног возила са приколицом,
који није видео воз нити чуо звучни сигнални знак локомотиве,
покренуо претходно заустављен камион да пређе преко путног
прелаза;
• неизвесна техничка исправност пољопривредних машина тј. њихова
поузданост да се не покваре у тренутку преласка преко путног прелаза;
• вештина возача да безбедно пређе преко путног прелаза самоходном или
трактором са прикључном машина буде довољно подигнута на
хидраулици трактора да не закачи за коловоз (нпр. од пружних прагова
и сл.).
Половина несрећа на путним прелазима није последица контакта воза и
друмског возила него непажње возача друмских возила.
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3.2.

Подаци наведени под 2.2 отварају питање повећаног броја несрећа или
незгода на путним прелазима на прузи знатно мањег броја и брзина
возова.

Већи број несрећа или незгода у односу на 2.2 уз неупоредиво мањи број возова
и мање брзине отвара захтева нов приступ формирању адекватног одговора
безбедносним ризицима саобраћаја преко путних прелаза.
3.3.

Подаци о несрећама наведеним под 2.3 указују да на настанак несреће
или незгоде на путном прелазу нису од утицаја ни мала брзина возова,
брзина и број учесника у друмском саобраћају

Релативно висок број несрећа или незгода од 21 на путним прелазима у местима
Сутјеска и Сечањ (два путна прелаза) који се десио само у прве три године уз
нередован саобраћај возова позива нас на откривање разлога настанка несрећа или
незгода у условима који носе мањи ризик чињеницом о мањем броју и брзинама
возова.
4.

РАЗЛОЗИ ЗА РЕДЕФИНИСАЊЕ БЕЗБЕДНОСНОГ ПРИСТУПА

Важећа нормативна концепција у којој безбедност саобраћаја преко путног
прелаза представља одсуство несреће или незгоде сужава поље пажње при
идентификацији фактора ризика на ситуацију у којој при истовременом наиласку
воза и друмског возила на путни прелаз конкретних техничких параметара пута,
пруге, самог укрштаја, брзине воза, брзине и густине друмског саобраћаја.
Из приказаних података очигледно је да се као неоправдан показао ослонац
важећих прописа само на уређаје за осигурање безбедног саобраћаја (уз саобраћајне
знакове на путу) преко путних прелаза из разлога на које ова концепција – нема
одговора.
Сматрамо да идентификација фактора ризика саобраћаја преко путног прелаза
треба да започне знатно испред пажње на ситуацији наиласка воза и друмског
возила на путни прелаз, уз подршку саобраћајне психологије па и шире,
упознавањем природе наших возача (како доносе одлуке, посебно оних тзв.
непредвидивих, нерационалних одлука које самог возача затекну неспремног) али и
промена пажње и природе тих промена пажње, када се јављају, колико трају, које су
особености те промене и сл. Такав приступ омогућава постизање жељеног циља на
свим (или барем великој већини) путних прелаза, резерва се односи на путне прелазе
на пољским путевима.
Према досадашњем искуству аутора рада у припремама прописа, веома тешко је
ишло са разматрањем и уважавањем специфичности циљне групе која по пропису
треба да поступа, и фактора ризика који потичу од карактерологије циљне групе.
Железнички прописи, на сву срећу, не спадају у групу оних чија је припрема и
доношење оптерећено утицајима појединих формалних и неформалних група тако
да остварењу безбедносног циља, којем је посвећен овај рад, као препрека стоји
само нејединствено усмерена инжењерска пажња и изостанак стручног консензуса.
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У ситуација када је аутоматски уређај за осигурање безбедног саобраћаја у квару
изостаје информација о наиласку воза и тада, растерећена пажња возача који се
приближава путном прелазу бива шокирана појавом воза (посебно при смањеној
видљивости) и његово заустављање испред таквог путног прелаза (у складу са
железничким прописом) може додатно да збуни возача друмског возила јер ће у
једном тренутку стајати испред путног прелаза и воз и друмска возила.
Недостатак информације о наиласку воза на путни прелаз опремљен само
саобраћајним знаковима на путу на некатегорисаном тзв. пољском путу, посебно
при смањеној видљивости, уз уважавање чињенице да је за прелазак преко путног
прелаза друмском возилу (трактору или другој пољопривредној машини) које се
претходно зауставило, треба одређено време. Да ли је то време довољно да се под
тензијом непревидивог ризика покрене возило и пређе преко путног прелаза? Не
знамо одговор на ово питање, посебно код путних прелаза преко више колосека,
преко прелаза пре или после којих је пут у нагибу, код оних са оштећеним
коловозом и сл.
5.

ЗАКЉУЧЦИ

Повољна околност важећих прописа је могућност инсталирања видео камера за
визуелни надзор зоне путног прелаза (Правилник о начину укрштања железничке
пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести
укрштање и мерама за осигурање безбедности саобраћаја, чл. 10) и та чињеница
отвара могућност да поступак возача друмског возила буде забележен видео
камером у циљу процесуирања пред надлежним судом. Мали је број путних прелаза
на којима су камере инсталиране и још мања је медијска подршка напорима
„Инфраструктура железнице Србије“ АД Београд у том смеру.
За припрему редефинисаног безбедносног приступа потребне су следеће
консолидационе мере:
• осветљавање простора путног прелаза, помогло би пажљивости возача
друмских возила;
• постављање видео камера за праћење саобраћаја на државним путевима
и снимање спорних момената додатно би уозбиљило возаче у друмском
саобраћају, што се данас помоћу соларног напајања и лед осветљењем
може без великих издатака остварити;
• чешће контроле саобраћајне полиције у зони путних прелаза свакако би
деловале подстицајно на пажљивост возача и поштовање саобраћајних
знакова;
• брз судски поступак према прекршиоцима прописа у саобраћају преко
путног прелаза са прихватљивим санкцијама додатно би дестимулисао
бахато понашање.
Несумњив је значај информације о наиласку воза због чега се залажемо за
допуну постојеће концепције на начин да се обухвате уређаји за обезбеђење
саобраћаја преко путног прелаза а за путне прелазе опремљене саобраћајним
знаковима на путу у условима драстично смањене видљивости залажемо се за
додатне мере према учесницима у друмском саобраћају као нпр. обавезан сувозач
који спроводи возило преко путног прелаза а за возно особље перманентно давање
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звучног сигналног знака до преласка преко путног прелаза, појачано присуство
саобраћајне полиције и сл., до доношења трајнијег решења за ову ситуацију.
Потребно је другачије дефинисати начин остварења циља безбедног саобраћаја
преко путног прелаза, полазећи од обезбеђивања безбедних услова за железнички
саобраћај.
Дакле, не како избећи несрећу на путном прелазу него како добро упознати
услове за настанак несреће и превентивним деловањем их отклонити.
Потребан је развој динамичког модела који ће имати нов нормативни израз али
и укупно нов другачији приступ обезбеђењу саобраћаја преко путног прелаза
ослоњен на:
• алгоритам (скуп техничких прописа – уредно систематизовано датих,
пожељна форма: стандард, због контролисања) за обраду ризика који
потичу од техничких параметара путног прелаза са циљем њиховог
довођења у пројектовано стање у периодичним циклусима краћим од
амортизационог рока компоненте;
• стална едукација техничког кадра који је по сопственог вокацији позван
за решавање проблема безбедности саобраћаја преко путних прелаза;
• едукација професионалних возача, периодично са документацијом
обуке, сваке 3 године;
• едукација пољопровредника (путем ПССС, брошура на техничким
прегледима, и друштвених асоцијација и установа) који морају да
користе путни прелаз како би дошли до својих парцела или парцела које
обрађују;
едукација грађана путем медија о ситуацијама које подижу безбедност
саобраћаја преко путног прелаза.
Системски инжењеринг, који се интензивно развија у свету (већ постоји
Интернационални савет за системски инжењеринг чији приручници могу бити од
користи инжењерском и техничком кадру), може значајно да унапреди концепцију
безбедности саобраћаја преко путних прелаза какву сада имамо и одлучујуће
допринесе редефинисању начина остварења циља безбедности саобраћаја преко
путног прелаза.
6.
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