ВАЖНИ ДАТУМИ
> Пријава тема са сажетком*
> Обавештење о прихватању тема
> Достава прихваћених радова*
> Обавештење о 1. рецензији
> Достава коначног рада*
> 2. рец. и одлука о прихватаању

1. дец. 2014.
15. дец. 2014.
26. јан. 2015.
9. феб. 2015.
23. феб. 2015.
2. март 2015.

Накнада за учешће (котизација по особи)

Хотел "Три О"

једнокреветна 245 ЕУР
двокреветна 2/2 206 ЕУР
двокреветна 1/2 260 ЕУР
једнокреветна 230 ЕУР
двокреветна 2/2 191 ЕУР
двокреветна 1/2 235 ЕУР
једнокреветна 230 ЕУР
двокреветна 2/2 191 ЕУР
двокреветна 1/2 235 ЕУР

* Котизација се плаћа у динарској противредности према средњем курсу НБС
на дан издавања предрачуна. Детаљније на www.bslz.оrg и www.bbn.co.rs
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Криминалистичко-полицијска академија, Београд (КПА)
Саобраћајни факултет, Београд (СФ)
Факултет техничких наука, Нови Сад (ФТН)
Tallinn University of Technology, Estonia (TUOT)
Umeå University, Sweden (UU)
Bergische Universität Wuppertal, Germany (BUW)
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska (FPZ)
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (АБС)
Fakutet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (FSK)
Технички факултет, Битољ, Македонија (ТФ)
Факултет за саобраћај, комуникације и логистику, Беране, Црна Гора (ФСКЛ)
Висока техничка школа струковних студија, Ниш (ВТШ)
Глобално партнерство за безбедност саобраћаја (GRSP)
Удружење за безбедност саобраћаја Србије (УБСС)
Ауто-Мото Савез Србије (АМСС)
DEE Global, United Kingdom (DG)
Организација за безбедност саобраћаја и медије (TSM)
Traffic Safety Group (TSG)
Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (АБСРС)
BBN Congress Management (BBN CM)

имају задовољство да Вас позову на
10. jубиларну mеђународну kонференцију
“БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ”
која ће се одржати у
Крагујевцу, Србија,
22-25. априла 2015. год.

А

Хотел "Стари Град"

једнокреветна 245 ЕУР
двокреветна 2/2 206 ЕУР
двокреветна 1/2 260 ЕУР

ПОЗИВНИЦА
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Хотел "Зеленгора"

једнокреветна 260 ЕУР
двокреветна 2/2 215 ЕУР
двокреветна 1/2 275 ЕУР

web
KONFERENCIJA

bslz.org

www.bslz.org

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Србија, 22-25. април 2015. године

Н

Хотел "Гарни
Лазаревић"

Н

ОК
АЛ

УЛ

ЈА

* Пријаве и радови се достављају искључиво преко апликације за електронску
пријаву радова, која се аутоматски закључава наведеним данима у 24:00 ч.

Хотел "Крагујевац"

BBN Congress Management
Делиградска 9/6. спрат
11000 Београд
Тел: +381 11/362 94 02,
+381 11/362 94 05
Факс: +381 11/362 94 06
Е-mail: bbn@bbn.co.rs
bbn.pco@gmail.com

ЈА БЕЗБЕДНОСТ С
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Прихваћени радови биће објављени: на интернет страници
www.bslz.org и на дигиталном носачу (DVD). Одабрани радови
биће објављени у штампаном издању Зборника радова, на
језику на ком су написани.

З

ПРИЈАВА УЧЕШЋА И
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
О СКУПУ

И
ИЦ
Н
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Да би сте пријавили тему један од аутора мора имати отворен
налог на интернет страници www.bslz.org, који мора бити
верификован кроз поступак отварања налога. Отварање налога
омогућава корисницима да прате информације о пријављеној
теми, односно раду, али и да дају коментаре у дискусијама на
интернет страници наше Конференције. Писано и видео
упутство за коришћење апликације за пријаву тема можете
преузети на интернет адреси www.bslz.org.

Котизација укључује:
- Акредитацију и присуство свим
активностима Конференције
- 3 пуна пансиона у одабраном
смештајном објекту
- Зборник радова и друге
штампане материјале
- DVD са Зборником радова,
одабраним материјалима
са досадашњих Скупова и
другим материјалима
- Коктел добродошлице
и послужење у
паузама
- Свечану вечеру са
музичким
програмом
- Излет
- Сертификат о
учешћу

10. ЈУ

Позивамо ауторе да предлоге тема са сажецима и кључним
речима пријаве кроз апликацију за електронску пријаву
радова на интернет адреси www.bslz.org.

За све проблеме у вези интернет апликације можете се
обратити администратору на admin@bslz.org.

ЛА
Р

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ

www.bbn.co.rs

Тематске области конференције су усклађене са
стубовима Деценије акције за безбедност саобраћаја
на путевима. То су:
1. СТУБ: ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА
ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
· Доношење прописа;
· Развој стратегија;
· Постављање циљева;
· Успостављање система података и праћења
реализације.
2. СТУБ: УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТНЕ МРЕЖЕ И
ОСТАЛИХ ТРАНСПОРТНИХ МРЕЖА
· Унапређење безбедносно свесног планирања,
пројектовања, конструисања и функционисања путева;
· Осигуравање сталних провера безбедносних
елемената путева;
· Охрабривање управљача да разматра све форме
транспорта и безбедних инфраструктура ради
задовољења потреба за мобилношћу корисника путева.
3. СТУБ: УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗИЛА
· Примена и промоција програма за процену
безбедносних карактеристика возила како би
корисници били упознати са степеном заштите коју
возила пружају;
· Промоција употребе система активне безбедности у
возилима (системи електронске контроле стабилности,
уређаји против блокирања точкова и сл.).
4. СТУБ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У
САОБРАЋАЈУ
· Програми који комбинују саобраћајно полицијску
принуду са кампањама подизања свести и едукације у
области повећања употребе сигурносних појасева и
заштитних кацига, смањења вожње под утицајем
алкохола, смањења брзе вожње и осталих ризика;
· Активности за смањење повређивања током вожње
ради обављања радних активности.
5. СТУБ: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗБРИЊАВАЊА ПОСЛЕ
САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
· Смањење времена одзива;
· Унапређење квалитета неге;
· Пружање одговарајуће рехабилитације.

Добијате телефонски позив да вам је пријатељ тешко
повређен у саобраћајној незгоди на путу кући из касне
ноћне журке. Ви сте први који имате ту информацију.
Журите у болницу, али у тренутку када стижете тамо,
Ваш пријатељ је већ преминуо. Немате шансу ни да се
поздравите. Морате да кажете осталим пријатељима
да сте изгубили пријатеља, али не знате како то да
учините.
Сведок сте саобраћајној незгоди која се
догодила на руралном путу ван насеља. Две
мале девојчице које су шетале поред пута су
ударене од стране возила које је прекорачило
брзину. Ви и још неколицина пролазника
панично покушавате да их транспортујете у
болницу. Потребно је више од сат времена
да се транспортују до болнице, али су
капацитети тамо неадекватни за неопходни третман. Долазите кући потресени због саобраћајне незгоде којој сте
присуствовали, мислећи да сте могли
да учините више за њихове животе.
На групном сте путовању са
другарима из разреда. У аутобусу се налази више од 50 узбуђених школских другова. Пут је
дугачак и опасан, временски
услови су веома неповољни, а
појасеви у аутобусу не
постоје. Возач аутобуса,
који је конзумирао алкохол,
губи контролу над аутобусом код једног насипа,
и слеће са пута у јарак.
Четири дечака и три
девојке смртно
страдају на лицу
места, између
осталог и Ваш
најбољи
пријатељ.
Велики број
друге деце је
тешко
повређен.

Размислите о овим
трагедијама бар на
моменат… Свакога дана више од
3.000 живота се изненада заврши
у саобраћајним незгодама, док
много више људи преживи са
последицама које ће им променити
животе. У делићу секунде, животи су
због саобраћајних незгода заувек
промењени кроз губитак вољених очева и
мајки, синова и ћерки, браће и сестара,
унука, колега, школских другара и
пријатеља. Свако смртно страдање
проузрокује огромну патњу и бол. Неке
емотивне ране се никада не могу залечити!
Замислите сада да можете да вратите
време уназад и спречите да се овакве
трагедије уопште догоде. Да је Ваш пријатељ
користио сигурносни појас, да возило није прекорачило брзину и било редовно одржавано, да су младе
девојке имале безбедније место да пешаче и биле
видљивије у саобраћају, да возач аутобуса није возио под
утицајем алкохола, да државни пут није био тако лоше
одржаван, да су адекватни медицински сервиси били
доступни… Постоје многобројне акције које су могле бити
предузете. Не можемо вратити време и спасити оне
који су већ погинули на нашим путевима, али можемо
спречити беспотребно губљење живота у будућности.
Заједно можемо учинити да саобраћајне незгоде
постану прошлост!
Текст преузет из
Youth Declaration for Road Safety, World Health Organization, 2007
[Декларација младих о безбедности саобраћаја, Светска здравствена
организација, 2007]

Конференција се организује уз подршку:
- Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Министарства унутрашњих послова (МУП) Управе саобраћајне полиције.
- Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- Министарства правде.
- Министарства државне управе и локалне самоуправе.
У саобраћајним незгодама у Србији на сваких 25 дана,
пун аутобус људи погине, а на сваких 5 дана задобије
тешке телесне повреде. Сваког дана погине по двоје
људи, а тешке повреде задобије чак 10 људи.
Свакодневно по 10 нових болничких места у Србији
заузму жртве саобраћајних незгода.

НАУЧНИ ПРОГРАМСКИ ОДБОР
- проф. др Крсто Липовац, АБС и СФ, Београд, председавајући
- проф. др Милан Вујанић, СФ, Београд
- проф. др Драган Јовановић, ФТН, Нови Сад
- доц. др Борис Антић, СФ, Београд
- доц. др Далибор Пешић, СФ, Београд
- др Светлана Бачкалић, ФТН, Нови Сад
- Prof. Dago Antov, PhD, TUOT, Estonia
- Prof. Ulf Björnstig, PhD, UU, Sweden
- Prof. Jürgen Gerlach, PhD, BUW, Germany
- Alan Ross, PhD, Road Safety Adviser, DEE Global
- prof. dr Davor Brčić, FPZ, Zagreb, Hrvatska
- prof. dr Osman Lindov, FSK, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- проф. др Кристи Бомбол, ТФ, Битољ, Македонија
- проф. др Вујадин Вешовић, ФСКЛ, Беране, Црна Гора
- др Дејан Богићевић, ВТШ, Ниш
- др Јовица Васиљевић, АБС, Београд
- проф. др Матјаж Шрамл, Унивезитет у Марибору, Словенија

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
- мр Миладин Нешић, КПА, Београд, председавајући
- Слободан Малешић, МУП РС, Београд
- Бранимир Милетић, АБС, Београд
- Асист. Ненад Марковић, СФ, Београд
- Милија Радовић, АБСРС, Република Српска
- Бобан Милинковић, МУП РС, Београд
- Асист. Бошко Матовић, ФТН, Нови Сад
- Милан Божић, АМСС-ЦМВ, Београд
- Марко Поповић, BBN CM, Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ
- Мирослав Росић, АБС, Београд
- Марија Марковић, BBN CM, Београд

ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА
- Весна Барбуловић, АМСС
Конференција се организује у оквиру Деценије акције за
безбедност саобраћаја на путевима 2011-2020.

Службени језици конференције су енглески
и језици бивших југословенских република.

www.bslz.org

