
Ротације на улицама Новог Сада - Хитна помоћ или хитан страх

Пише: Иван Милић
недеља, 19 јул 2020 22:10

  

Већ неко  време уназад на улицама Новог Сада често се могу видети и чути возила хитне
медицинске помоћи како се крећу са укљученим звучним и светлосним знаковима (тзв.
ротација). Постало је немогуће видети возило хитне помоћи да се креће без ротације. Из
појединих, пре свега, локалних медија може се сазнати да су становници Новог Сада
узнемирени због те чињенице. Неспорно је да такво „дешавање на улицама“ побуђује
пажњу грађана, те утиче да се запитају шта се то одједном дешава у граду. Посебно
када се узме у обзир актуелна ситуација у држави која се тиче заразне болести
КОВИД-19.

  

Из медија се може сазнати да се то дешава због тога што је „нагли пад температуре у
току ноћи довео до повећаног броја хитних позива“ и да „ротациона светла и звук сирене
скраћују време доласка до угрожених пацијената  кроз саобраћајне гужве“.
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  Што се тиче правног аспекта,  једно од возила са првенством пролаза је возило хитнемедицинске помоћи, али само када даје посебне звучне и светлосне знаке. У том случајуостали учесницу у саобраћају имају одређене обавезе - дужни су да уступе првенствопролаза.  Међутим, главно питање које се поставља тиче се разлога коришћења звучних исветлосних знакова. Не може возило хитне помоћи увек да користи звучне и светлоснезнакове, већ само када је то оправдано. Према Закону о безбедности саобраћаја напутевима уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова смеју сеупотребљавати само када је то неопходно за ефикасно и безбедно извршење службенерадње која не трпи одлагање (чл. 108). Дакле, у сваком конкретном случају треба да сепроцени да ли су испуњени услови да се користе звучни и светлосни знакови. Било билогично да се ротација  не користи све време кретања возилом, него само када је тонужно ради првенства пролаза (на пример: у раскрсници, приликом претицања итд.).Законодавац је водио рачуна и прописао прекршајну одговорност уколико се звучни исветлосни знакови употребљавају када то није неопходно. Преписана је новчана казнаод 5.000 динара. Логично је да је прекршајно одговоран возач возила.    Заиста је несхватљиво да је одједном све постало тако хитно. Па се тако ротацијакористи и у три сата после поноћи када на улицама нема других возила    Заиста је несхватљиво да је одједном све постало тако хитно. Па се тако ротацијакористи и у три сата после поноћи када на улицама нема других возила.  Као да је „неко“ наредио да се увек користи ротација, али из којег разлога? Закон обезбедности саобраћаја на путевима не предвиђа могућност да ико може тако нешто данареди. Наравно, тешко је доћи до податка да ли постоји таква наредба, а вероватно иако постоји она је дата  усмено. У сваком случају могло би да се постави питањеодговорности, и то возача који користи ротацију када то није оправдано, али и оних којису (ако су) то наредили.  (Аутор је доктор правних наука и асистент на Правном факултету Универзитета у НовомСаду)
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