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Međunarodna XII konferencija „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ održava se
na Tari, u hotelu „Omorika“ od 19. do 22. aprila radi unapređenja saradnje svih subjekata
koje omogućavaju bezbednije odvijanje saobraćaja u našoj zemlji i podsticanja lokalnih
zajednica da strateškim dokumentima definišu ciljeve i relizuju akcije usmerene ka povećanju
bezbednosti u saobraćaju.
Skup je deo zajedničkih aktivnosti u okviru decenije međunarodne akcije za bezbednost
saobraćaja na putevima, koja traje do 2020. Cilj je da se do te godine u celom svetu, broj
žrtvava u saobraćaju smanji za 5 miliona poginulih i 50 miliona povređenih ljudi.
Organizatori Konferencije su Saobraćajni fakultet iz Beograda, Kriminalističko-policijska
akademija iz Beograda, Fakultet tehničkih naula iz Novog Sada i brojne institucija koje
promovišu i unapređuju bezbednost saobraćaja u Srbiji i inostranstvu. Među njima je i Centar za
motorna vozila (CMV) Auto-moto saveza Srbije, ujedno i generalni sponzor manifestacije.
Konferencija BSLZ održava se svake godine u različitim sredinama i gradovima Srbije. Ove
godine, na Tari očekuje se više od 400 učesnika, predstavnika lokalnih zajednica, naučno
obrazovnih institucija, kompanija koje se bave segmentima bezbednosti u saobraćaju, MUP-a
RS, javnih preduzeća i državnih ustanova. Konferencija je forum za predstavljanje naučnih,
najboljih studentskih i drugih radova, mera, te rezultata i mogućnosti u lokalnim samoupravama,
ali i opreme i usluga koje unapređuju bezbednost u saobraćaju. Na konferenciju su pozvani
istraživači, nastavnici, planeri, projektanti, predstavnici javnog i privatnog sektora, vladinih i
nevladinih organizacija, odgovorni predstavnici Saobraćajne policije i svi koji odlučuju o
bezbednosti u saobraćaju.
Centar za motorna vozila (CMV) Auto-moto saveza Srbije predstaviće na svom štandu sve
proizvode, projekte i istraživanja koje realizuje Istraživačko razvojni centar CMV-a, kao i deo
onih aktivnosti Centra CMV u oblasti ispitivanja vozila, rada sa osobama sa invaliditetom i
drugih oblasti koje utiču na bezbednost saobraćaja. Svaki projekat prate informacione brošure i
materijal za sve učesnike konferencije na Tari. Na samom izložbenom prostoru, eksperti i
saradnici CMV objašnjavaće zainteresovanim predstavnicima opština elemente brojnih
projekata koji su do sada urađeni i ideje projekata koji se pripremaju. Osim toga, svi projekti i
aktivnosti biće vidljivi i na dva velika ekrana na samom štandu CMV. Najatraktivnija bi trebalo
da bude prezentacija portala CMV bezbednosti saobraćaja sa pratećom bazom podataka.
Sasvim konkretno, na štandu će biti predstavljen i deo opreme koju CMV koristi prilikom
realizacije pojedinih projekata: uređaj za merenje koeficijenta prijanjanja pneumatika na
kolovoz, uređaj za merenje retrorefleksije saobraćajnih znakova. Ispred hotela, stajaće vozilo
specijalizovano za snimanje i ocenu bezbednosnih karakteristika puta. Na posebnoj radionici,
CMV će predstaviti i rad sa lokalnim samoupravama u delu upravljanja bezbednošću
saobraćaja, sa osvrtom na upravljanje na osnovu podataka. Samo na osnovu kvalitetne baze
podataka može se uočiti suština problema. To znanje onda utiče na definisanje rešenja,
usmerava aktivnosti i utiče na izbor mera koje mogu dati najveći efekat u smanjenju
saobraćajnih nezgoda i posledica u nekoj opštini/gradu.
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Od stručnih (naučnih) aktivnosti na Tari ćemo izlagati tri naučna rada:
1.
Upravljanje bezbednošću saobraćaja zasnovano na podacima;
2.
Unapređenje upravljanja bezbednošću saobraćaja u zatvorenim sistemima;
3.
Model identifikacije opasnih mesta – potencijalnih „crnih tačaka“.

Paralelno sa ovim aktivnostima, u istom periodu deo tima CMV, boraviće od 19. do 22. aprila i
u Parizu na IRTAD – ITF skupu najvažnije svetske organizacije za baze podataka o
saobraćajnim nezgodama i prateće analize, gde će takođe predstaviti portal Centra za motorna
vozila za tri grada u Srbiji: Vrbas, Kraljevo i Loznicu. Jedan deo sastanka u Parizu biće
isključivo posvećen bezbednosti saobraćaja u gradovima i uspostavljanju baza podataka o
bezbednosti saobraćaja za gradove. Tamo će biti predstavnici: Milana, Njujorka, Buenos Airesa,
Rima, Pariza, Berlina, Astane itd. ITF je najreprezentativnija organizacija u oblasti saobraćaja i
sastanak se održava u veličanstvenoj zgradi OECD-a u Parizu.
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