
Članovi ASECAP su dugoročno posvećeni 
bezbednosti saobraćaja i uložili su velika sre-
dstva i resurse kako bi vozačima pružili naj-
bezbednije uslove u saobraćaju.  
Svi napori i rad uložen u bolje 
upravljanje bezbednošću sao-
braćaja doveli su do pozitivnih braćaja doveli su do pozitivnih 
rezultata  kao što je manja stopa 
smrtnosti na putevima koja je 
smanjena za više od 60% tokom 
protekle dekade na celokupnoj 
mreži ASECAP puteva, što zna-
či da je 47 života spaseno svake 
godine.godine.

ASECAP stalno sarađuje sa institucijama EU
sa kojima razmenjuje svoja znanja i eksperti-
ze o merenju i tehnologijama koje je neopho-
dno primeniti na mreži evropskih puteva.
ASECAP snažno podržava dugoročnu strate-
giju kojom se obezbeđuju najsigurniji uslovi 
na Evna Evropskoj putnoj infrastrukturu i ostva-
ruje vizija 2020 kojom se planira nulta smr-
tnost na putevima. Kao što se ističu i podaci.

EU, nismo na putu da postignemo planirani 
cilj 2020 i shodno tome, na nivou EU moramo 
uložiti još više napora.

       Budućnost takozvanog “svetog 
       trougla” – vozila, infrastrukture 
       i vozača – usko je povezana sa 
       efektivnijom interakcijom i efi-
       kasnijom razmenom podataka 
       između te tri osnovne kompone-
       nte. Nedvosmisleno, “motorna        nte. Nedvosmisleno, “motorna 
       vozila“ ili “nezavisna vožnja” 
       pomeriće trenutnu paradigmu 
       bezbednosti saobraćaja ograni-
čavajući (limitirajući) ljudski faktor.

Međutim, usuđujem se da kažem da buduć-
nost bezbednosti saobraćaja leži u bliskoj sa-
radnji različitih činilaca koji su involvirani u 
taj proces kako bi se osiguralo da pametne 
tehnologije, pametna vozila i pametna infra-
struktura budu rezultat pametnog izbora  
kkreatora politika.
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Kao predsednik ASECAP želim da naglasim našu posvećenost:

•    Primeni svih bezbednosnih zahteva na ASECAP  mreži puteva  
      koji su traženi u Evropskim direktivama za bezbednost saobraćaja; 
•    Primeni tehnološki orijentisanog pristupa kojim se omogućava 
      upotreba najmodernijih tehnologija na našim putevima;
•    Konstantnom unapređenju najsigurnijih uslova kako bi se obezbedila 
      najbolja usluga građanima Evrope;
•    Razmeni i deljenju našeg znanja i ekspertiza o operacijama i •    Razmeni i deljenju našeg znanja i ekspertiza o operacijama i 
      procedurama bezbednosti saobraćaja.


