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Резиме: На путно–пружним прелазима догађају се саобраћајне незгоде које заслужују
посебну пажњу пре свега због тежине последица незгода које су, скоро увек, са погинулим
лицима. Иако ове саобраћајне незгоде чине релативно мали број у укупном броју
саобраћајних незгода, у просеку, око 400 људи у Европској унији (ЕУ) и преко 300 у
Сједињеним Америчким Државама (САД) погине у саобраћајним незгодама на прелазима
преко пруге. Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период
од 2015. до 2020. године, у оквиру другог стуба–безбеднији путеви и кретања, као један од
проблема безбедности саобраћај препознати су небезбедни путно-пружни прелази.
Истраживања показују да је одговорност за настанак саобраћајне незгоде на путно-пружним
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прелазима у 98% случајева на страни друмских учесника у саобраћају, односно возача или
пешака. Како би се број саобраћајних незгода на путно-пружним прелазима, пре свега са
погинулима, смањио а затим и свео на нулу извршено је испитивање понашања учесника у
друмском саобраћају на путно пружним прелазима у циљу сагледавања утицајних фактора
настанака саобраћајних незгода и планирања мера којима ће се утицати на понашање свих
учесника у саобраћају у циљу смањења броја саобраћајних незгода на путно-пружним
прелазима. У раду ће бити представљени резултати спроведених истраживања, као и предлог
мера како унапредити безбедност путно-пружних прелаза.
Кључне речи: безбедност саобраћаја, пут, пруга, прелаз, саобраћајне незгоде
Abstract: Traffic accidents at road-railway crossings deserve particular attention, first of all because
of the severity of the consequences of accidents, which almost always as a result have killed persons.
Although these traffic accidents make up a relatively small number in the total number of traffic
accidents, on average, about 400 people in the European Union (EU) and over 300 in the United
States (USA) are killed in traffic accidents at road-railway crossings. Road Safety Strategy of the
Republic of Serbia for the period from 2015 to 2020 as one of the problems of traffic safety have
been recognized unsafe road-railway crossings, within the second pillar - safer roads and movement.
Research shows that responsibility for the occurrence of a traffic accident at road-rail crossings in
98% of cases is on the side of road users, drivers or pedestrians. Investigation of the behaviour of
participants in road traffic at road crossings was conducted in order to examine the influencing
factors of accidents and traffic planning measures that will affect the behaviour of all traffic
participants in order to reduce the number of traffic accidents at road crossings. The paper will
present the results of the conducted research, as well as the proposal of measures to improve the
safety of road and rail crossings.
Keywords: traffic safety, road, railway, crossing, traffic accident

1.

УВОД

Просторна дистрибуција ризика настанка саобраћајних незгода и њихових
последица је веома различита. Праћење и анализа просторне дистрибуције
саобраћајних незгода омогућава да утврдимо просторне размере и трендове
просторне промене незгода, њихову дистрибуцију, концентрацију, цикличне
варијације и разлике које постоје на појединим деловима пута.
Поједине локације на путевима су по својој природи посебно опасне и као такве
изазивају повећан ризик од настанка саобраћајних незгода. У те локације спадају и
места на којима се пут као део друмске инфраструктуре укршта у нивоу са пругом
као делом железничке инфраструктуре (путно – пружни прелази).
На прелазима преко пруге се дешава релативно мали број незгода, али заслужују
посебну пажњу због велике опасности и тешких последица. Такође, те незгоде
представљају озбиљан проблем у развоју друмског и железничког саобраћаја. Оцена
безбедности прелаза преко пруге врши се на основу грађевинских и саобраћајних
карактеристика.
Неки прелази су лоцирани на неповољним местима тако да немају довољну
прегледност саобраћаја. Високе пољопривредне културе или други засади у близини
прелаза такође смањују прегледност. Површина коловоза на прелазу је често
неравна и оштећена. Уколико се возачи не понашају адекватно и не припреме за
прелазак преко пруге, често се може догодити да се возило угаси и заустави на
самом прелазу.
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У просеку, последњих година око 400 људи у Европској унији (ЕУ) и преко 300
у Сједињеним Америчким Државама (САД) погине у саобраћајним незгодама на
прелазима преко пруге. Структура саобраћајних незгода је различита и по врстама
незгода, категоријама учесника у саобраћају, времену настанка и др. Пешаци, млади
возачи (18-21 година) и старији људи (60 година и више), као и мушкарци сматрају
се учесницима високог ризика (Mok et al., 2005).
Истраживања показују да је одговорност за настанак саобраћајне незгоде на
путно-пружним прелазима, у Републици Србији, у 98% случајева на страни
друмских учесника у саобраћају, односно возача или пешака. Како би се број
саобраћајних незгода на путно-пружним прелазима, пре свега са погинулима,
смањио а затим и свео на нулу извршено је испитивање понашања учесника у
друмском саобраћају на путно пружним прелазима у циљу сагледавања утицајних
фактора настанака саобраћајних незгода и планирања мера којима ће се утицати на
понашање свих учесника у саобраћају у циљу смањења броја саобраћајних незгода
на путно-пружним прелазима. У току 2017. и 2018. године спроведена су два
истраживања. Прво истраживање је обухватило општу анализу стања безбедности
саобраћаја на путно – пружним прелазима на подручју Србије, док је друго
истраживање обухватило понашање учесника у друмском саобраћају на путно –
пружним прелазима. У раду су представљени резултати спроведених истраживања,
као и предлог мера како унапредити безбедност путно-пружних прелаза.
2.

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТНО –
ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ

У циљу сагледавања димензија проблема безбедности саобраћаја на путно –
пружним прелазима урађена је анализа у одабраним земљама Европске уније. Земље
попут Аустрије, Бугарске, Хрватске, Мађарске, Грчке, Италије, Румуније и
Словеније се сусрећу са проблемом безбедности саобраћаја на путно – пружним
прелазима. Наиме, Мађарска је земља која има 6.041 путно – пружни прелаз, од чега
је путно - пружних прелаза са активним осигурањем, односно путно пружних
прелаза обезбеђених браницима или полубраницима, око 48%. Поред Мађарске,
велики број путно – пружних прелаза имају Италија и Румунија, с тим да је у
Италији више од 75% путно – пружних прелаза обезбеђено активним осигурањем
(Табела 1).
Табела 1. Стање безбедности саобраћаја на путно – пружним прелазима у
одабраним земљама Европске Уније у 2015. години
Држава
Аустрија
Бугарска
Хрватска
Грчка
Мађарска
Италија
Румунија
Словенија
Србија

Број
активних
прелаза
(2012)
1.886
646
594
806
2.890
4.361
1.787
335
539

Број
пасивних
прелаза
(2012)
2.794
137
924
781
3.151
1.239
3.475
503
1.594

Укупно
прелаза
(2012)

Бр. СН
(2015)

ПОГ
(2015)

ТТП
(2015)

4.680
783
1.518
1.587
6.041
5.600
5.262
838
2.133

38
6
11
12
45
19
29
11
100

22
2
8
8
25
8
17
1
2

31
7
11
6
11
8
18
12
8
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У Румунији је у 2015. години погинуло 17 лица у 29 саобраћајних незгода на
путно – пружним прелазима, док је у Аустрији у 38 саобраћајних незгода на путно
– пружним прелазима погинула 22 лица. Поред тога, издваја се и Мађарска, у 45
саобраћајних незгода на путно – пружним прелазима је погинуло 25 лица (Табела
1).
3.
3.1.

АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Анализа тренутног стања безбедности саобраћаја на путно – пружним
прелазима у Републици Србији

На територији ''Инфраструктура железнице Србије'' а. д. (у даљем тексту
''И.Ж.С.'') налази се укупно 5.536,2 km колосека на којима се одвија железнички
саобраћај. Укупна дужина магистралних пруга на мрежи ''И.Ж.С.'' је 1.739,23
километара. На магистралним пругама се налази укупно 697 прелаза преко пруге.
Просечно растојање између два суседна прелаза износи 2,49 километра.
Под надлежношћу ''И.Ж.С.'' налази се укупно 2.128 прелаза преко пруге , од
којих је 1.593 (75%) обезбеђено саобраћајним знацима на путу и зоном потребне
прегледности; 25 (1%) обезбеђено светлосним саобраћајним знацима и
саобраћајним знацима на путу; 282 (13%) обезбеђено аутоматским полубраницима
са светлосним саобраћајним знацима и саобраћајним знацима на путу; 227 (11%)
обезбеђено браницима и саобраћајним знацима на путу; 1 (0,05%) обезбеђен
заштитном оградом и саобраћајним знацима или мимоилазницама и саобраћајним
знацима на прелазима за пешаке и бициклисте.
На територији Републике Србије се на путно–пружним прелазима, у просеку,
догоди око 50 саобраћајних незгода годишње (47 СН – 2015.; 54 СН – 2016.; 47 СН
– 2017.), у којима живот изгуби 7 лица (3 ПОГ – 2015; 9 ПОГ – 2016; 8 ПОГ - 2017).
У саобраћајним незгодама на путно – пружним прелазима бива повређено око 17
лица годишње. Број повређених на прелазима са пасивном заштитом је више од 4
пута већи од броја повређених на путно – пружним прелазима са активном
заштитом.
Највећи број саобраћајних незгода са погинулим лицима се догоди на путно –
пружним прелазима са пасивном заштитом (7 ПОГ – 2016. и 2017. године), односно
на путно – пружним прелазима који су обележени само вертикалном саобраћајном
сигнализацијом. Карактеристично је да се суботом догађа највећи број саобраћајних
незгода на путно – пружним прелазима, без обзира на степен заштите. Подаци
указују да се највећи број саобраћајних незгода на путно – пружним прелазима
догађа у току дана и то у повољним временским условима (ведро или облачно без
падавина).
3.2.

Законска регулатива

У циљу безбедног одвијања друмског и железничког саобраћаја законском
регулативом су дефинисане обавезе у поступању како друмских, тако и
железничких учесника у саобраћају. Закони који уређују ову област су Закон о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 одлука УС, 55/2014, 96/2015 -др. закон и 9/2016 – одлука УС,
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24/2018, 41/2018 и 41/2018 - др. закон), и Закон о железници („Службени гласник
РС“ бр. 41/2018).
Законом о безбедности саобраћаја дефинисан је појам прелаза пута преко пруге
(прелаз пута преко пруге је место на којем се у истом нивоу укрштају пут и
железничка или трамвајска пруга – члан 7., став 1., тачка 28.), затим изречена је
забрана претицања или обилажења на путним прелазима (члан 55.), забрана
заустављања и паркирање возила на путном прелазу, односно на одстојању мањем
од пет метара од прелаза, као и у близини железничке пруге, односно трамвајских
шина, ако се тиме спречава саобраћај возила која се крећу по шинама (члан 66.),
прописана је обавеза возача у друмском саобраћају да пропусти шинско возило које
се креће по прузи и да приликом приближавања путном прелазу прилагоди кретање
возила тако да се може зауставити пред пружним прелазом (члан 100. и 101.).
Такође, Законом о безбедности саобраћаја прописан је начин регулисања саобраћаја
на путном прелазу са светлима црвене боје (члан 137.), начин рада светлосних
саобраћајних знакова којима се најављује приближавање воза путном прелазу и
обавезује учеснике у друмском саобраћају да се зауставе (члан 149.), као и детаљно
обележавање прелаза пута преко железничке пруге (члан 153.).
Законом о железници је дефинисан размак између два укрштања железничке
инфраструктуре и пута (члан 61.), начин укрштања јавног пута и железничке
инфраструктуре, као и надлежност и одговорност управљача путне, пешачке и
уличне инфраструктуре, с једне стране, и управљача железничке инфраструктуре, с
друге стране (члан 62.). Поред тога овим законом су дефинисане и обавезе
управљача железничке инфраструктуре у случају захтева за укрштање јавног пута и
железничке пруге од стране локалне самоуправе (члан 63.), отварања нових или
укидања постојећих путних прелаза (члан 64.). Такође, Законом о железницама, су
прописане обавезе управљача путне и железничке инфраструктуре да закључе
уговор којим ће ближе уредити међусобне односе који се односе на одржавање
путних прелаза (члан 67.), као и дужности управљача путне и железничке
инфраструктуре на путном прелазу (члан 68.).
Учесници у друмском саобраћају се саобраћајним знаковима на путу
обавештавају и упозоравају о наиласку на путно – пружни прелаз, врсти осигурања
саобраћаја на путно - пружном прелазу и удаљености од путно – пружног прелаза.
Начин и услови постављања саобраћајне сигнализације прописани су Правилником
о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС”, бр. 85/2017).
4.

ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПУТНО
– ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА

У оквиру пројекта истраживања понашања учесника у друмском саобраћају на
путно – пружним прелазима извршена је анализа понашања возача друмских возила
приликом наиласка на путно – пружни прелаз, а затим и анализа нивоа знања возача
друмских возила о начину функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја.
Истраживање је реализовано 2018. године од августа до септембра.
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4.1.

Анализа понашања возача

Како би се истражило понашање возача на путно – пружним прелазима одабрано
је 30 путно – пружних презла на целој територији Републике Србије (осим
територије Града Београда и Косова и Метохије). Истраживање је показало да се
значајан проценат возача друмских возила понаша небезбедно приликом преласка
путно – пружног прелаза.
Код путно – пружних прелаза са активном сигнализацијом 93,6% возача се
зауставља испред прелаза и чека да воз прође. Међутим 6,4% возача прелази преко
прелаза за време док је уређај активиран, односно за време док су браници или
полубраници у фази спуштања, или су у потпуности спуштени, и светлосни уређаји
најављују наилазак воза. То значи да 6,4 % возача друмских возила ствара опасну
ситуацију, која доводи до саобраћајних незгода, на прелазима са активном
заштитом. Поред опасне ситуације долази и до оштећења саобраћајне сигнализације
и опреме на путно – пружним прелазима са активном сигнализацијом. Међутим,
када уређај није активиран возач путничког аутомобила зауставља возило испред
прелаза и осматра пругу (33,6% возача обухваћених истраживањем), смањује
брзину (49,4% возача обухваћених истраживањем), прелази прелаз без заустављања
(17% возача обухваћених истраживањем).
Код прелаза са пасивном заштитом, односно прелаза обележених искључиво
саобраћајном сигнализацијом, без браника и полубраника као ни средстава која
најављују долазак воза, возачи друмских возила заустављају возило испред прелаза
(36,4 % возача обухваћених истраживањем), прелазе смањујући брзину (53,4 %
возача обухваћених истраживањем) или прелазе не смањујући брзину (10,2 % возача
обухваћених истраживањем).
4.2.

Анализа нивоа знања возача друмских возила о начину
функционисања уређаја за обезбеђење саобраћаја

Испитивање нивоа знања вршено је путем анкетног упитника. Наиме,
истраживање је показало да возачи друмских возила имају веома низак ниво знања
о начину функционисања ових уређаја.
На питање да ли су упознати са начином функционисања уређаја на пружном
прелазу, 42% анкетираних возача одговорило да није упознато. На питање колико
износи најкраће време од тренутка спуштања полубраника па до тренутка наиласка
воза, 30% анкетираних возача је изјавило да не зна, 60% њих је дало погрешан
одговор, а само 10% анкетираних возача је дало тачан одговор - 30 секунди. На
питање, колико може да износи најдуже време од тренутка спуштања полубраника
па до тренутка наиласка воза, 36% анкетираних возача је одговорило да не зна, док
је 30% одговорило да ово време износи најдуже 3 минута. Тачан одговор дало је
само 25% анкетираних возача (5 и више минута). Непознавање овог времена може
да утиче да возач друмског возила, кршећи прописе, отпочне обилажење спуштених
полубраника, пошто је претходно испред њих имао задржавање (чекање), погрешно
мислећи да је уређај у квару.
На питање да ли је време током кога су полубраници спуштени може да буде
различито на једном истом пружном прелазу, 22% анкетираних возача је рекло да
не може, док остали анкетирани возачи, који су потврдно одговорили на ово питање,
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нису знали шта утиче на то да ово време на једном истом прелазу може да буде
различито.
5.

АНАЛИЗА НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ПРЕЛАЗА ПУТА ПРЕКО ПРУГЕ НА
ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ

Извршена је и анализа путно - пружних прелаза на којима је забележен највећи
број саобраћајних незгода. Истраживање је спроведено 2017. године у периоду од
маја до септембра. За сваки анализирани путно – пружни прелаз је приказан опис
основних карактеристика и најважнијих саобраћајних параметара прелаза, и то:
локација прелаза, подаци о броју и последицама саобраћајних незгода на прелазу у
последњих 10 година (2007 - 2016. година), опис друмске саобраћајнице и њен
функционални значај, стање коловоза на пружном прелазу, опис железничке
инфраструктуре, геометријске карактеристике и прегледност, опис осигурања
прелаза, стање железничке и друмске сигнализације, оцена протока друмског
саобраћаја и податке о фреквенцији возова.
Поред наведених саобраћајних параметара у оквиру анализе су за сваки од десет
најугроженијих прелаза посебно приказани недостаци који угрожавају безбедно
одвијање саобраћаја, као и предлог конкретних мера за подизање нивоа безбедности
на прелазу.
Анализом су уочени општи недостаци за све посматране путно – пружне прелазе
без обзира на врсту осигурања. Општи недостаци се односе на управљање брзинама,
постављену вертикалну саобраћајну сигнализацију, ознаке на коловозу,
прегледност на прилазима прелазу и јавно осветљење. Такође, утврђени су и општи
недостаци за путно – пружне прелазе са активним осигурањем, у овом случају
општи недостаци су „провлачење“ друмских возила између спуштених полубраника
и пролазак друмских возила у периоду активираног црвеног светла на семафору.
6.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА

Истраживањима која су спроведена у 2017. и 2018. години се испитало
понашање возача друмских возила, њихових знања, али и тренутног стања на
појединим путно – пружним прелазима.
Наиме, резултати су показали да се значајан број возача друмских возила понаша
несавесно и непрописно. Односно, када су у питању прелази са активним
осигурањем (браници и полубраници) сваки 10. возача прелази преко прелаза када
је забрањен прелаз, односно за време док је уређај активиран. С тим, да сваки 3.
возач, од укупног броја оних који крше прописе, обилази полубранике када су
спуштени. У случајевима када уређај није активиран сваки 3. возач се зауставља и
осматра пругу, сваки 2. смањује брзину, док сваки 5. прелази преко пруге не
смањујући брзину. Возачи у великој мери не поштују постављено активно
осигурање, као ни саобраћајну сигнализацију која их обавештава да воз наилази или
да возачи наилазе на путно - пружни прелаз. Када су у питању прелази са пасивним
осигурањем (хоризонтална и вертикална сигнализација) 2 од 3 возача прелазе пругу
без заустављања, сваки 10. смањује брзину, док се сваки 3. зауставља испред
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прелаза. Поред тога спроведено истраживање је показало мали ниво знања возача
друмских возила о начину функционисања активног осигурања на путно – пружним
прелазима.
Поред наведеног, спроведено је и истраживање које се бавило истраживањем
тренутног стања на посматраним путно – пружним прелазима. Наиме, уочена је да
је потребно размислити о управљању брзинама на путно – пружним прелазима,
обзиром да су различити коловозни застори на различитим прелазима, те је и брзина
преласка различита. Поред тога уочено је да су поједини саобраћајни знакови слабо
уочљиви на прилазима путно – пружним прелазима те је препорука поставити
саобраћајне знакове на флуоресцентним подлогама, али и саобраћајне знакове са
измењивим садржајем којим ће се додатно нагласити путно – пружни прелаз.
Ознаке на коловозу је потребно унапредити, на посматраним путно – пружним
прелазима, ознаке на коловозу су често неуочљиве. Истраживање је показало да
постоји потреба за ограничавањем брзине у зони путно – пружног прелаза у циљу
обезбеђења потребне зоне прегледности за возаче друмских возила. Такође,
препоруке су да се поставе стубови јавне расвете на све путно – пружне прелазе.
Када су у питању путно – пружни прелази са аутоматским осигурањем препоруке
су да се постави видео надзор у циљу смањења небезбедних прелазака преко пруге
када су браници или полубраници у фази спуштања.
7.

ЗАКЉУЧЦИ

Једна од мера која је тренутно присутна у Србији јесте постављање све више
активних система обезбеђења на путно – пружне прелазе, међутим узимајући у
обзир да:
• је број погинулих на прелазима пруге преко пута у просеку на
годишњем нивоу између 5 и 15 лица, а укупан број смртно страдалих на
путевима у Републици Србији преко 500 лица;
• да је у 94% СН на прелазима пута преко пруге допринос учесника у
друмском саобраћају (утицајни фактори: 31% ''Не уступање првенства
пролаза'', 18% ''Пропусти возача који се односе на неправилно
сагледавање саобраћајне ситуације'' …), а у 6% допринос на страни
железнице (СН су се догодиле током неправилног функционисања
уређаја током кога железничко извршно особље није примењивало
процедуре које су за овакве случајеве предвиђене);
• да је у свакој петој СН са погинулим лицима на путевима у Републици
Србији група утицајних фактора је ''Утицај пута и путне околине'',
поставља се питање да ли је то приоритет. Свакако не сме се заборавити
финансијска позадина проблема, односно колико новца је потребно за постављање
активног система за обезбеђење, али и његово одржавање и функционисање.
Потребно је планирано и системски спроводити мере кроз које ће се стање
безбедности саобраћаја подићи на највиши ниво, без потребе да сваки путно –
пружни прелаз буде обезбеђен браницима или полубраницима. Неизоставна мера у
безбедности саобраћаја јесте едукација свих учесника у саобраћају, затим наравно
добро планиране кампање (подизање пажње и свести свих учесника у саобраћају о
могућим последицама), као и примена ''јефтиних'' техничких мера (осветљавање
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светлошћу јачег интензитета, уградња термалних камера, уградња гумених панела,
постављање вибро-шуштећих трака, ивичних линија и ознака на коловозу…).
Неопходно је утицати на ниво едукације возача друмских возила путем држања
предавања одређеним групама ( предавачи у аутошколама, инструкторима итд.),
путем пригодних прилога на електронским медијима у емисијама које обрађују теме
из области саобраћаја као и путем штампаних медија. Такође, требало би испитати
и садржаје обуке у ауто школама, и ако се укаже потреба, указати на неопходност
допуне планова и програма и дати предлог допуне истих.
Неопходно је, путем одређених кампања, широј популацији указати на сву
озбиљност проблема угрожавања људских живота на пружним прелазима. Ове
кампање би се спроводиле помоћу различитог, за ту прилику припремљеног,
штампаног материјала и биле би усмерене према широј популацији, која би се, у
једном делу, путем флајера упознавала са озбиљношћу овог проблема, при чему би
се ови флајери делили, пре свега корисницима пружних прелаза, као и путем
билборда. Ову кампању би такође требало спроводити путем пригодних прилога на
електронским медијима у емисијама које обрађују теме из области саобраћаја као и
путем штампаних медија.
У овом делу рада дат је предлог изгледа и садржине појединих елемената
кампање која би могла бити спроведена на путно – пружним прелазима у локалним
заједницама. Дат је предлог изгледа и садржаја мале брошуре, садржаја велике
брошуре као и полазна идеја примене кампање.
Мала брошура је намењена возачима и пешацима. Садржај се односи на
информације о броју погинулих лица на прелазима пута преко пруге у Европи, на
дефинисање значења саобраћајних знакова на овим специфичним местима, као и на
правила понашања при преласку железничке пруге, како возача тако и пешака.
Између осталог, брошура указује на одговорност возача друмских возила за
настанак саобраћајних незгода у највећем броју случајева, али и на ставове које
возачи морају да промене у циљу унапређења безбедности свих учесника у
саобраћају на прелазима пута преко пруге. На слици бр.1 је приказан изглед малих
брошура.
Велика брошура је намењена возачима и пешацима и садржајнија је од мале
брошуре. Имаоци брошуре биће упознати са бројем настрадалих лица у
саобраћајним незгодама које су се догодиле како у Европи, тако и у Србији. Такође
се кроз садржај брошуре указује на најчешћи начин настанка незгода на прелазима
пута преко пруге, на значење саобраћајне сигнализације на истим, те на златна
правила безбедног прелаза преко пруге. Циљ је да се употребом велике брошуре,
али и осталих материјала, унапреди безбедност саобраћаја на прелазима пута преко
пруге, тако што ће се утицати на понашање сваког возача појединачно.
Идеја је да сваки возач који добије едукативни материјал, након упознавања са
садржајем истог, има јасну слику о опасностима које му прете на прелазима пута
преко пруге, да преиспита своје понашање на овим специфичним местима и на
основу тога промени своје досадашње навике у погледу вожње на прелазу пута
преко пруге.
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Слика 1. Изглед мале брошуре димензија 75x100 cm

Неизоставна мера у систему безбедности саобраћаја јесте и репресија, наравно
репресија не сме и није искључива и једина мера, већ мера која ће подржати све
претходно наведене. Показало се да у безбедности саобраћаја највише ефеката дају
кампање, едукације и репресија уколико се проводе заједнички и системски.
8.
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