
Безбедност 
на путевима

Савети за путнике

Научите више о томе:
www.grsproadsafety.org 
www.internationalsos.com
www.internationalsosfoundation.org

Само 28 земаља
има адекватне законе који упућују на 
свих 5 фактора ризика: брзину, вожњу 
у пијаном стању, кациге, безбедоносне 
појасеве на седиштима и дечије 
ауто-седалице.

6 безбедних праксиБудите свесни
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Са подршком од

Обезбедите да 
сви путници у ауту 
вежу безбедоносне 
појасеве

Смањена брзина за 5% 
може да смањи фаталне 
саобраћајне несреће за 30% 

НИКАДА
 Немојте користити мобител док возите.
 Немојте да пијете алкохол и да возите.
 Нemojte да возите када сте уморни 
 или уморни од лета.

Као пешак ви сте посебно угрожени. 
Будите на опрезу и 
избегавајте ходање у 
близини путева по мраку.

Опасност на путевима се 
разликује од земље до земље.

Обезбедите да сви путници у 
ауту вежу безбедоносне 
појасеве.

Само возите самостално ако 
познајете саобраћајне прописе 
и ако сте упознати са културом 
вожње и врстом возила.

Моторна возила са 2 и 3 точка 
нису безбедна у саобраћајним 
несрећама.

Требате да знате шта се од вас 
захтева по закону у случају
саобраћајне несреће.

Увек проверите безбедоносне 
функције на ауту. Користите 
само таксије са безбедоносним 
појасевима.

БЕЗБЕДНОСТ 
НА ПРВОМ 

МЕСТУ



 
саобраћајних судара 
су у вези са послом2

Саобраћајне несреће на 
путевима убију
1.24 милиона1

људи годишње  

То је једнако 
3,400 људи
сваког дана

Чак 50 милиона1

људи је повређено у 
саобраћајним 
несрећама сваке године 

30%

Мислите на безбедност 

− увек вежите безбедоносни појас 

Везање безбедоносног појаса 
смањује ризик од смртоносних 
повреда чак до:

1.  Време одласка
2.  Трајање путовања
3.  Терен
4.  Клима
5.  Видљивост
6.  Безбедност
7.  Покривеност комуникација
8.  Подршка у хитном случају

50
за путнике 
који седе на 
предњем 
седишту

за путнике 
који седе на 
задњем 
седишту

% 75%

Упознајте путеве 

Разматрајте следеће 
ставке када одлучујете о 
најсигурнијем облику превоза:

Услови на путевима

Гужва у саобраћају

Понашање у саобраћају

Временски услови

Безбедоносне функције 
на аутомобилу

8 разматрања 

Планирање руте


