
     Streets for Life: #Love 30 

     Улици за живот: #Сакај 30 
Правило на 30км/час за здравјето, 
околината и капиталот во текот 
на ОН Недела на безбедност во 
сообраќајот и пошироко 
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Во светот, безбедните улици со ниска брзина на 
движење на моторни возила, овозможуваат 
јавните површини да се достапни за потребите 
на сите членови на локалната заедница. 

 

Согласно на Стокхолмската декларација од 

2020г., кампањата “Улици за живот”/“Street for 

Life”, се фокусира на воспоставување на 
максимална брзина од 30км/час на урбаните 

улици каде има мешање на моторни возила и 
вулнерабилни учесници во сообраќајот, освен 

во случаи во кои има јасни показатели дека оваа 
мерка не е потребна. 

 

Кампањата “Улици за живот” се стреми кон 
создавање улици кои се безбедни во целина, 
безбедни за пешачење, со позитивно влијание 
врз климата, кои се безбена средина за движење 
и играње на децата од околината. COVID-19 
кризата додава дополнителна ургентност, преку 
интензивна  промоција на пешачење и возење 
велосипеди на национално и градско ниво. 

 

 

 

 

 

Кампањата “Улици за живот” претпочита лимит 
за брзина на движење на моторните возила од 
30км/час онаму каде луѓето пешачат, живеат и 

играат, преку легислатива, инфраструктурен 
дизајн, технологија на возила и подигање на 
јавната свест.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улиците со ниска брзина потенцијално 
доведуваат до намалување на потребата за 
користење на автомобили, ја намалуваат 
инциденцата на  повреди во сообраќајот и го 
намалуваат влијанието на сообраќајот врз 
климата.  
Овие проблеми имаат значително влијание пред 
се врз младите луѓе и маргинализираните 

заедници, на глобално и локално ниво. 

 

Улиците со ниска брзина се клучни во 

достигнување на Визија Нула (Vision Zero), т.е. 

елиминирање на смртните случаи и сериозните 
повреди кои настануваат како последица на 
сообраќајни несреќи. Во 2020, во Хелсинки не е 
регистриран смртен случај за прв пат од 
почетокот на собирањето на податоци од 1960 
година, во Осло, нема смртен случај на пешак 
или велосипедист во градот, нема ниту смртен 
случај на деца под 16 години во сообраќајни 
несреќи на територијата на цела Норвешка. 
Улиците со ниска брзина во така наречени 
“Hjertesone”/“Heart zones”, кои се воспоставени со 
соработка помеѓу полицијата, 
велосипедистичките групи и Директоратот за 
здравје, се клучен дел во решавањето на овој 
проблем.  
 

  Превземање акција 

   Вовед 
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Повреди во сообраќајот 
 

Брзината на возење во урбаните средини е 
тесно поврзана со честотата на незгоди во 
сообраќајот, како и со веројатноста за сериозна 
повреда при истите. Намалувањето на брзината 
на возење овозможува полесно и навремено 
запирање на возилата, со тоа што се достигнува 
преполовување на растојанието на сопирање 
при возење со 20км/час, споредено со 30км/час. 

Брзината исто така влијае на силата при ударот, 
а со тоа и на ризикот од сериозна повреда. 

 

 

 

 

 

Ограничување на брзината на моторните возила 
на 30км/час на улиците каде има мешање на луѓе 
и возила спасува животи. За пешак или 
велосипедист ризикот од смрт или сериозна 
повреда како резултат на сообраќајна несреќа со 
моторно возило експоненцијално се зголемува 
при брзини над 30км/час.  Затоа поддржете ја  
кампањата “Сакај 30”, тоа може да биде 

разликата помеѓу живот или смрт. 

 

 

 

Веројатност за тешка повреда при удар од моторно возило7
 

 

 

  Важноста на ниските брзини 
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Деца, адолесценти и 
млади луѓе 
 

Сообраќајните несреќи се водечка причина за 
смрт кај децата, адолесцентите и младите луѓе 
на возраст од 5 до 29 години. 

 

Децата се почувствителни на повреди во 
сообраќајот, а особено помеките детски глави ги 
прават поподложни на сериозна пореда на 
главата, наспроти возрасните. Малиот раст е 
причина поради која што децата потешко го 
гледаат сообраќајот околу нив, а и возачите и 
другите учесници во сообраќајот поради тоа 
имаат потешкотии да ги видат децата. 

 

Повредите при сообраќајни незгоди се водечка 
причина за физичко онеспособување и  
инвалидитет кај децата. Многу деца имаат 
функционално онеспособување многу месеци по 
незгодата. Во Бангалор, Индија 14% од децата 
кои се здобиле со трауматска повреда на 
мозокот имаат потреба од помош при 
извршување на секојдневни активности во 
траење од 6 месеци по сообраќајната несреќа. 

 

Клима 

 

Улиците со ниска брзина поттикнуваат активна 
(немоторизирана) мобилност, што е добро за 
климата. 

 

Во Единбург, Шкотска, воведувањето на улици 
со ниска брзина околу училиштата резултирало 
со зголемување на процентот на ученици во 
основно училиште кои пешачат до училиште од 
58 на 74%,  додека возењето велосипед се 
зголемило за 7 пати, од 3% на 22%. 

 

Доколку сите градови би вовеле политики кои 
подржуваат инфраструктура за велосипедизам, 
вклучително улици со ниска брзина, тоа би 
продонело за намалување на урбаната 
јаглеродна емисија за 11% до 2050, односно 
емисија на 300 мегатони глобален CO2.  

 

Капитал 
 

Бројот на сообраќајни несреќи во посиромашните 
региони е честопати значително поголем отколку 
во побогатите региони, и тоа често за фактор од 4 
или 5 пати. Овие предели се карактеризиират со 
поголем метеж и небезбедни патишта. 
Намалување на брзината на управување на 

моторните возила, помага во намалување на 

социјално исклучување. 

 

Ова може да ја зголеми социјалната поврзаност, 
активното патување, менталното и физичкото 
здравје. 

 

 

 

 

 

 

 

Бучава 
 

Бучавата е поврзана со нарушувања на спиењето 
и кардиоваскуларни болести, како и полош успех 
на училиште кај децата. Брзина на патиштата од 
30км/час ги намалува нивоата на акустична 

енегрија отприлика на половина.
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