
ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 1

ПРИСТАПЕН ЈАВЕН  
ТРАНСПОРТ ВО ВИКТОРИЈА 
АКЦИОНЕН ПЛАН 2013–2017 
  



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 2

 
Одобрено од Victorian Government 
Министерство за транспорт, планирање и локална инфраструктура  
1 Spring Street Melbourne Victoria 3000  
Телефон (03) 9208 3333 

Designed by DTPLI Design Studio 

© Авторски права Држава Викторија  
Министерство за транспорт, планирање и локална инфраструктура 2013 

Со исклучок на сите лога, амблеми, заштитни знакови, илустрации и фотографии, овој документ е објавен според 
условите на лиценцата Creative Commons Attribution 3.0 Australia. 

Овој документ е на располагање во PDF и во достапен Word формат на www.dtpli.vic.gov.au/accessible-transport



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 3

Содржина 

Предговор од министерот ................................................................................................................................................. 4 

Извршно резиме .................................................................................................................................................................. 5 
Приоритет еден: Услуги за потрошувачите ............................................................................................................... 7 
Приоритет два: Консултации и ангажирање на заедницата ................................................................................... 7 
Приоритет три: Пристапност на услугите на јавниот транспорт ........................................................................... 7 
Приоритет четири: Пристапност на објектите ........................................................................................................... 7 

1. Подобрување на пристапноста на јавниот транспорт ............................................................................................. 8 
1.1 Визија .......................................................................................................................................................................... 8 
1.2 Вовед ........................................................................................................................................................................... 8 
1.3 Цел ............................................................................................................................................................................... 8 

2. Позадина ........................................................................................................................................................................... 9 
2.1 Закони ......................................................................................................................................................................... 9 

Закон на Комонвелтот против дискриминација поради попреченост ...................................................................... 9 
Викториски закони против дискриминација .............................................................................................................. 10 
Закони за транспорт ................................................................................................................................................... 10 

2.2 Викториски контекст .............................................................................................................................................. 10 
2.3 Досегашен напредок ............................................................................................................................................... 12 

Услуги за потрошувачите ........................................................................................................................................... 12 
Консултации и ангажирање на заедницата .............................................................................................................. 12 
Пристапност на услугите на јавниот транспорт ....................................................................................................... 12 
Пристапност на објектите на јавниот транспорт ...................................................................................................... 13 

2.4 Напредок во однос на стандардите за попреченост ....................................................................................... 14 

3. Стратегиски приоритети и резултати ........................................................................................................................ 16 
3.1 Приоритет еден: Услуги на потрошувачите ....................................................................................................... 16 
3.2 Приоритет два: Консултации и ангажирање на заедницата ........................................................................... 17 
3.3 Приоритет три: Пристапност на услугите на јавниот транспорт ................................................................... 18 
3.4 Приоритет четири: Пристапност на објектите................................................................................................... 19 

4. Примена .......................................................................................................................................................................... 21 
4.1 Примена на Акциониот план ................................................................................................................................. 21 
4.2 Одговорност за процесот на планирање и примена ....................................................................................... 21 
4.3 Консултации на планот за примена .................................................................................................................... 21 
4.4 Промовирање на Акциониот план на персоналот ........................................................................................... 21 
4.5 Претставување на Акциониот план на факторите и заедницата .................................................................. 22 
4.6 Разгледување и процена ....................................................................................................................................... 22 
4.7 Известување за резултатите ................................................................................................................................ 22 

Додаток 1 – Важни настани во исполнувањето на стандардите за попреченост ................................................ 23 
	

  



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 4

ПРЕДГОВОР ОД МИНИСТЕРОТ 

Пристапот кон услугите на викторискиот јавен транспорт пружаат значаен избор за патување на луѓето во 
заедницата за да дојдат до нивните места на работа или образование, да ги користат услугите и да се ангажираат 
во активности во општеството и заедницата  

Во соработка со заедницата, Коалиционата влада е посветена на подобрувањето на достапноста на услугите и 
средствата на јавниот транспорт на сите Викторијанци и на задоволувањето на потребите од патување на луѓето 
со попреченост или ограничена подвижност и на нашата растечка популација на постари луѓе. 

Долгорочна цел на Акциониот план за пристапен јавен транспорт во Викторија 2013-2017 е да обезбеди 
сеопфатна пристапност на нашите услуги и објекти преку отстранување на пречките исо тоа овозможувајќи 
независно патување за сите патници. Оваа цел ќе биде постигната со почитување на Законот против 
дискриминација поради попреченост 1992 (Disability Discrimination Act 1992) на Комонвелтот и придружните 
транспортни стандарди, во комбинација со подобрени услуги за потрошувачите, давање информации и образовни 
програми. 

Акциониот план се засновува врз пристап на цело патување, кој ја признава потребата на луѓето со попреченост 
или ограничена подвижност да можат да го планираат нивното патување и да добиваат информации кога 
патуваат во јавниот транспорт, покрај можноста за физички пристап кон транспортните услуги. 

Покрај деталното наведување на приоритетите и резултати што ќе се постигнат во текот на пет години, Акциониот 
план ги нагласува програмите на работи што веќе се преземени за подобрување на пристапноста на услугите на 
јавниот транспорт и е во согласност со Законот против дискриминација поради попреченост 1992 и неговите 
придружни стандарди за попреченост. 

Владата прифаќа дека се потребни многу години и дека е соочена со значителни предизвици за викториската 
јавна транспортна мрежа да ја направи целосно пристапна за сите луѓе во заедницата. Акциониот план дава 
цврста основа да се доближи до оваа цел во следните пет години. 

Акциониот план дава придонес на Викторискиот државен план за попреченост 2013-2016 (Victorian State 
Disability Plan 2013-2016) во кој е наведен поширокиот приод на Викториската влада за намалување на пречките 
со кои луѓето со попреченост се соочуваат во заедницата. 

Примената на програми во период од пет години на Акциониот план ќе се одвива како што ќе бидат на 
располагање ресурси за купување нови шински возила и за подобрување на железнички станици и трамвајски и 
автобуски постојки заради подобрување на пристапноста на услугите и објектите на јавниот транспорт. На 
почетокот од овој Акционен план, Владата оддели посебно финансирање за подобрен пристапот кон железнички 
станици и автобуски постојки и исто така за да се подобри пристапот кон трамвајски објекти и линии на извесен 
број клучни маршрути. 

Владата се консултираше со организации кои ги претставуваат луѓето со попреченост и исто така побара 
конкретни повратни информации од Одборот за пристапност на јавниот транспорт (Public Transport Access 
Committee). 

Моите колеги и јас го цениме придонесот на овие организации во подготвувањето и финализирањето на овој 
Акционен план и очекувам да соработуваме во примената на приоритетите и резултатите на планот. 

The Hon Terry Mulder MP 
Министер за јавен транспорт 
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Викториската влада е посветена на обезбедувањето на услуги во јавниот транспорт достапни 
на сите членови на заедницата.  

Владата неодамна го објави Викторискиот државен план за попреченост 2013-2016 (Victorian State Disability 
Plan 2013-2016) кој ја отсликува владината поширока посветеност да обезбеди дека луѓето со попреченост имаат 
можност за целосно учество во викториската економија и заедница. 

Акциониот план за достапен јавен транспорт во Викторија (Акционен план) придонесува во Државниот план 
за попреченост (State Disability Plan) и прифаќа дека за луѓето со попреченост е од критично значење да можат да 
имаат пристап до услугите на јавниот транспорт. Пристапот е исто така од суштинско значење за постарите 
Викторијанци и тие со ограничена подвижност, и тоа ќе стане уште поважно како што населението на Викторија 
станува сé постаро. 

Поширок фокус на Владата на подобрувањето на пристапот кон јавниот транспорт ќе биде поткрепено со 
почитување на Законот против дискриминација поради попреченост 1992 (Disability Discrimination Act 1992 - DDA) 
и придружните транспортни стандарди. Сите приоритети и резултати на Акциониот план мора, како минимум, да 
постигнат исполнување на стандардите за попреченост. 

Во последните 10 години агенциите на јавниот транспорт идентификуваа и се справија со извесен број пречки во 
пристапот кон услуги на јавниот транспорт за сите Викторијци, но особено на луѓето со попреченост и тие со 
ограничена подвижност. 

Овие иницијативи вклучуваат: 

 Трамвајски постојки со пристап на ниво (level access) изградени ширум Мелбурн до сегашната вкупна 
бројка од 367, вклучително извесен број од нив завршени во последните 18 месеци, како што се: Domain 
Interchange; Elizabeth Street, Melbourne; Macarthur Street, East Melbourne; Swanston Street, 
Melbourne/Carlton; Royal Children’s Hospital; High Street, Northcote; Bridge Road, Richmond и две трамвајски 
постојки во Flemington/Haymarket; 

 Програма за замена на трамваи со 100 нископодни трамваи пуштени во сообраќај во Викторија и нарачани 
50 нови E-Class нископодни трамваи кои треба да бидат вклучени во мрежата меѓу 2013 и 2018 година;  

 Нови пристапни градски и регионални возови се нарачани од 2007 година наваму и голем број од нив сега 
сообраќаат во мрежата (41 градски возови и 40 регионални железнички вагони);  

 Изградба на нови железнички станици со дизајнирани пристапни карактеристики, како што се Cardinia 
Road, Lynbrook, Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree и 
Wodonga; 

 Голема реконструкција на железнички станици, вклучувајќи ги North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, 
Creswick, Maryborough и Frankston и сепарација на нивоа на станиците Nunawading и Laburnum кои овие 
железнички станици ги направија попристапни.  

 Реконструкција на повеќе од 10.000 автобуски постојки ширум Викторија, вклучувајќи поставување на 
индикатори на допир на почвата (tactile ground surface indicators), пристапни патеки и реконструкција на 
почвата; и  

 Програма на замена на автобуси со вкупно 1.421 нископодни автобуси во градската мрежа. 

Викторија е соочена со значителен предизвик во подобрувањето на пристапноста на јавниот транспорт и 
исполнувањето на транспортните стандарди за попреченост, особено во врска со трамвајските линии. Мелбурн 
има една од најголемите трамвајски мрежи во светот и е потребна опсежна реконструкција или замена на 
инфраструктурата и возниот парк за да се исполнат транспортните стандарди за попреченост. 

Владата издвои 20 милиони долари во период од четири години, почнувајќи од 2011-2012, за подобрување на 
пристапноста на услугите на јавниот транспорт. Првата година на финансирањето беше целосно посветена на 
подобрувањето на пристапноста на железнички станици. Во преостанатите три години на програмата, се предлага 
финансирањето да биде 80 проценти за железнички станици и 20 проценти за автобуски постојки.  
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Табела 1: Финансирани иницијативи за пристапност  

Опис Буџет 

Програма DDA – 2011 до 2015 5 милиони долари годишно 

Станица Williams Landing – пристапни рампи 7 милиони долари 

Станица Balaclava – пристапни рампи 3 милиони долари 

Regional Rail Link (RRL) –  Станици Tarneit, Wyndham Vale, Footscray, 
West Footscray и Sunshine – пристапни рампи и лифтови 

30 милиони долари 

Покрај ова финансирање конкретно за пристапност, тука се и дополнителни 70 милиони долари во период од 
четири години за реконструкција на трамвајски постојки (2010-14) како дел од програмата за реконструкција на 
трамваи од вкупно 800 милиони долари.  

Програмата што ќе ја исполни Public Transport Victoria (PTV) ќе опфаќа: 

 купување на 50 нови нископодни трамваи меѓу 2013 и 2018 година (првите пет трамваи пристигнаа во 
работилницата во Престон и ќе се вклучат во трамвајската флота на почетокот на 2014 година); 

 модернизација на линијата 96, првата маршрута на која ќе сообраќаат новите нископодни трамваи;  

 реконструкцијата на работилницата во Престон и депото во Саутбенк каде ќе бидат сместении новите 
трамваи; и  

 реконструкција на електричните постројки и подобрување на пристапноста на други маршрути со 
нископодни трамваи.  

Реконструкцијата на линијата 96 вклучува постојки со пристап на ниво и вклучување во сообраќај на нови трамваи, 
што ќе ја направи прва целосно пристапна трамвајска маршрута во Мелбурн.           

Акциониот план ќе вгради приод на поширок пристап на услугите на јавниот транспорт, но исто така обезбедува 
дека Викториската влада ги исполнува критериумите на законите против дискриминација на попреченоста и 
стандардите на Комонвелтот. Тој приод прифаќа дека техничкото исполнување нема секогаш да пружи оптимален 
резултат во поглед на пристапноста за корисниците на јавниот транспорт, особено ако конкретни акции и проекти 
ги задоволуваат стандардите на исполнување, но се направени изолирано од други фактори. На пример, 
модернизацијата на автобуските постојки без да постојат приодни патеки ќе значи дека од техничка страна повеќе 
автобуски постојки ги задоволуваат стандардите, но резултати во поглед на пристапноста не се постигнати и 
голем број луѓе и натаму нема да можат да ја користат автобуската мрежа. 

Овој Акционен план презема пристап на цело патување во поглед на пристапноста, кој ја признава потребата на 
луѓето со попреченост или ограничена подвижност да можат да добијат информации заради планирање на 
нивното патување. Патиштата до различни видови услуги на јавниот транспорт се исто толку значајни колку и 
самиот физички пристап. 

Фокусот и приоритетите на Владата и на транспортните агенции значително еволуираа од воведувањето на 
Стандардите за попреченост за пристапен јавен транспорт 2002 (Disability Standards for Accessible Public 
Transport 2002 - DSAPT) според DDA. Иако во прво време приодот на почитување беше корисен, долгорочно тој 
не води задолжително до поголема пристапност за луѓето со попреченост или ограничена подвижност. Оттука, 
иако почитувањето останува значајно мерило за резултати, последниве неколку години фокусот е променет кон 
подобрување на целокупната пристапност на јавниот транспорт, вклучително поврзаноста меѓу различни облици 
на превоз. 

Во контекстот на пошироко подобрување на пристапноста, нагласок е повеќе врз интегриран приод на давање 
услуги во јавниот транспорт одошто врз проекти и резултати специфични за видот на превоз. Владата го формира 
PTV за да биде новото лице на јавниот транспорт, одговорно за планирање, координација и интегрирање на 
транспортните услуги ширум Викторија.  

Резултатот во поглед на пристапноста ја формира основата на приоритети во овој Акционен план. Интегриран 
приод кон давањето услуги има за цел подобро користење на постојните ресурси во јавната транспортна мрежа и 
да даде поефикасни резултати во поглед на пристапноста. Четирите клучни приоритети ќе одредат една нова 
насока за тоа како PTV и операторите во јавниот транспорт ќе работат во текот на петте години на овој Акционен 
план.   
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Клучните приоритети на овој Акционен план се:  

Приоритет еден: Услуги за потрошувачите 

Луѓето со попреченост и тие со ограничена подвижност може да очекуваат да добијат исто ниво и квалитет 
на услуги, информации и поддршка од давателите на услуги на јавен транспорт. 

Приоритет два: Консултации и ангажирање на заедницата  

Активно ангажирање на транспортните агенции со низа фактори, вклучувајќи ги луѓето со попреченост или 
ограничена подвижност и постарите луѓе, за да се обезбеди дека се соодветно консултирани за начините за 
подобрување на пристапноста на мрежата и за промените во инфраструктурата или услугите на јавниот 
транспорт. 

Приоритет три: Пристапност на услуги на јавниот превоз 

Патувањето со возови, трамваи и градски и меѓуградски автобуси треба постепено да се направи 
попристапно за луѓето со попреченост или ограничена подвижност и за постарите луѓе, со идентификување 
на пречките во поглед на пристапноста и подобрувањето на услугите на јавниот транспорт. 

Приоритет четири: Пристапност на објектите 

Пристапот кон зградите и инфраструктурата на јавниот транспорт ќе биде заснован врз универзални 
принципи на планирање, особено кога мрежата се проширува или реконструира.  

Во Поглавјето 3 на овој Акционен план детално се наведени конкретните резултати и активности за секој од овие 
приоритети.  
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1. ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТА НА ЈАВНИОТ ТРАНСПОРТ  

1.1 Визија 

Јавен транспорт што е добро поврзан и пристапен на сите Викторијанци и кој претставува остварлива 
алтернатива за патување наместо со приватни моторни возила.  

1.2 Вовед 

Пристапноста на јавниот транспорт создава можности за патување за Викторијците и им овозможува да 
учествуваат во општествени, културни, образовни и работни активности.  

Пристапен јавен транспорт е од критично значење за луѓето со попреченост. Овозможувањето поголема 
пристапност на јавниот транспорт за сите луѓе, преку отстранување на пречките, ќе овозможи поширок пристап 
кон мрежата за сите корисници на јавниот транспорт, вклучително постарите луѓе и тие кои патуваат со деца. 

Потребата од поголема пристапност на јавниот транспорт со време ќе се зголемува како што населението на 
Викторија станува сé постаро. Населението на Австралија има демографски профил на стареење. Се проценува 
дека меѓу 2011 и 2050 година бројот на луѓе на возраст меѓу 65 и 84 години ќе се зголеми повеќе од двапати, а на 
луѓето во заедницата на 85 години и постари повеќе од четири пати1. 

Достапна мрежа на јавен транспорт им помага на постарите луѓе да присуствуваат на важни прегледи и да го 
одржуваат учеството во заедницата, особено ако повеќе немаат возачка дозвола. 

Оттука Владата прифаќа дека е корисно, на индивидуално и на ниво на заедницата, што на сите членови на 
заедницата им нуди независна подвижност и лесна пристапност на јавниот транспорт. 

1.3 Цел 

Зголемување на изборот на превоз и опции за патување на луѓето со попреченост, со ограничена подвижност 
и на постарите луѓе во заедницата преку правењето на услугите и објектите на јавниот транспорт 
оптимално достапни и истовремено почитување на DDA и придружните стандарди за попреченост. 

Постои поширока корист за заедницата од подобрувањето на пристапот за секого и поттикнувањето на независна 
подвижност и избор на патување. Оваа промена на фокусот има за цел да пружи оптимален пристап ширум 
јавната транспортна мрежа. 

Фокусот врз резултати во поглед на пристапен јавен транспорт ќе се комбинираат со владиното почитување на 
Стандардите за попреченоста за достапен јавен транспорт 2002 (Disability Standards for Accessible Public Transport 
2002 - DSAPT) и исполнувањето на придружните клучни настани во 2017. Сите приоритети и резултати на 
Акциониот план мора, како минимум, да бидат во согласност со DSAPT.  

Овој клучен фокус на Акциониот план е на приодот на цело патување кон пристапноста и го зема предвид фактот 
дека луѓето со попреченост или ограничена подвижност имаат потреба од добивање информации за да го 
планираат своето патување и дека патиштата кон различни видови услуги на јавниот транспорт се исто толку 
важни колку и самиот физички пристап.  

Поширокиот приод кон пристапот на мрежата на јавниот транспорт ќе биде постигнат со консултации со низа 
фактори, вклучително луѓето со попреченост или ограничена подвижност. Овој приод ќе биде комбиниран со 
поголем фокус врз интегрирано планирање на јавниот транспорт кое ќе даде резултати на координиран пристап 
ширум мрежата.  

																																																								
1 Австралиска Влада, 2010, Австралија кон 2050: идни предизвици, стр. 4 
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2. ПОЗАДИНА 

2.1 Закони 

Закон на Комонвелтот против дискриминација врз основа на попреченост   

Законот на Комонвелтот против дискриминација врз основа на попреченост (Commonwealth DDA) забранува 
директна и индиректна дискриминација врз основа на попреченост и ја прави незаконска дискриминацијата врз 
основа на попреченост во низа области, вклучително транспортните услуги, објекти и инфраструктура. Директната 
дискриминација врз основа на попреченост се јавува ако некој оператор или давател на инфраструктура се 
однесува кон некое лице помалку поволно одошто кон друго лице во иста или слична ситуација, поради неговата 
или нејзината попреченост. Индиректна дискриминација се јавува кога услугите на некој оператор или давател на 
услуги се помалку поволни за лице со попреченост одошто за некој без попреченост. 

DDA покрива низа попречености, вклучително:  

 делумно или целосно губење на видот, слухот или говорот;  

 изобличување или деформитети;   

 тешкотии при одење (вклучително делумно или целосно отсуство на користење на нозете); 

 тешкотии при целосно користење на рацете (вклучително фаќање); 

 тешкотии во учење и ориентација; 

 чувствителност на хемикалии, која предизвикува влошено функционирање на телото;  

 хронични болести, заболувања или други медицински состојби; или,  

 емоционални состојби или состојби во врска со однесувањето.  

Стандардите за попреченост за пристапен јавен транспорт (DSAPT) се направени според DDA со цел 
отстранување на дискриминацијата врз основа на попреченост од услугите на јавниот транспорт во период од 30 
години. 

Водечки принципи на DSAPT се: 

 елиминирање на дискриминацијата на луѓето со попреченост што е можно повеќе;   

 обезбедување луѓето со попреченост да ги имаат истите права како секој друг во заедницата; и  

 промовирање на признавање и прифаќање во заедницата на луѓето со попреченост и на нивните права. 

DSAPT пропишува национални критериуми кои давателите на услуги во јавниот транспорт и операторите на 
објекти мора да ги исполнат со цел да го почитуваат DDA кога даваат услуги во јавниот транспорт.  

Според DSAPT, услугите и објектите во јавниот транспорт се должни да станат попристапни со: 

 замена или модернизација на превозни средства, простории и инфраструктурата, согласно со 
временскиот распоред наведен во Додатокот 1; и  

 барањето сите нови услуги и објекти на јавниот транспорт, влезени во транспортната мрежа по 2002 
година, да се во согласност со DSAPT од датумот на нивниот почеток. 

Фокусот и приоритетите на Владата и транспортните агенции2 значително еволуираа од воведувањето на DSAPT. 
Историски, прифатен е пристапот на почитување. Иако е тој во согласност со законите, тој не води задолжително 
кон подобра пристапност за луѓето со попреченост или ограничена подвижност, особено не краткорочно. 
Техничкото придружување секогаш не обезбедува оптимален резултат во поглед на пристапноста за корисниците 
на јавниот транспорт и во некои случаи воопшто не ја менува достапноста.  

																																																								
2 Министерството за транспорт, планирање и локална инфраструктура (Department of Transport, Planning and 

Local Infrastructure - DTPLI) и неговите претходници Министерството за транспорт (Department of Transport) и 
Министерството за инфраструктура (Department of Infrastructure). 
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На пример, приклучоци за слух (hearing loops) може да се инсталирани на железнички станици во согласност со 
DSAPT, но луѓето кои се глуви или имаат апарат за слух без T�прекинувач (T�switch) нема да можат да ги 
користат звучните информации што ги дава транспортниот оператор. Приклучоците за слух сами за себе не 
даваат оптимален пристап за луѓето кои се глуви или имаат попреченост на слухот. Иако почитувањето на 
законот останува важна цел и индикатор на постигањата, последниве неколку години фокусот е свртен кон 
подобрување на пристапноста на јавниот транспорт во целина. 

Покрај обврските содржани во DSAPT, во Стандардите за попреченост (пристап во објекти – згради) 2010 
(Стандарди за простории) детално се наведени обврските во поглед на натамошни цели и намери на DDA. Во 
Стандардите за простории се наведени детални критериуми кои обезбедуваат пристапот кон простории да е 
достапен за луѓето со попреченост, и тие стапија во сила во мај 2011 година. Голема низа луѓе, вклучително 
сопственици, претприемачи, станари и менаџери на имоти, се должни да обезбедат почитување на Стандардите 
за простории. Критериумите на Стандардите за простории со воведуваат во фази, такашто нивно стопроцентно 
исполнување не е задолжително до 31 декември 2022 година. Меѓутоа, сега се бара најмалку 25-процентно 
исполнување на критериумите. 

Викториски закони против дискриминација  

Според Законот за еднакви можности 2010 давателите на стоки и услуги (вклучително давателите на услуги во 
јавниот транспорт) се должни да направат разумни приспособувања за луѓето со попреченост. Правење разумни 
приспособувања всушност бара од давателот на услуги да ја урамнотежи потребата од промени со трошокот или 
напорот на правењето тие промени. 

Законот неодамна беше дополнет за да им наметне на организациите опфатени со него позитивна обврска да 
направат разумни и сразмерни мерки за елиминирање на дискриминацијата во најголема можна мерка. 

Законот и дава право на Викториската комисија за еднакви можности и човечки права (VEOHRC) да иследува и 
реагира на систематска дискриминација, проширувајќи ги своите претходни активности од тело кое е главно 
задолжено за следење на почитување на законот. 

Транспортни закони 

Законот за интеграција на транспортот 2010 (TIA) поставува рамка со која сите транспортни агенции се обврзани 
да соработуваат заради создавање интегриран и одржлив транспортен систем. Со вградување на пристапноста 
за сите во процесот на одлучување, пречките кон пристапност постепено се намалија како дел од добра пракса.  

Според TIA, една од целите е транспортниот систем во Викторија да обезбеди средства со кои луѓето можат да 
имаат пристап кон индивидуална и заедничка добросостојба преку: 

 намалување на минимум на пречките јавниот транспорт да биде широко пристапен;  

 обезбедување инфраструктура, услуги и поддршка приспособена за луѓето кои имаат тешкотии при 
користењето на транспортниот систем.   

2.2 Викториски аспект 

Акциониот план за достапен јавен транспорт во Викторија 2013-2017 дава придонес на целиот владин 
Викториски државен план за попреченост 2013-2016. Визијата на Државниот план за попреченост е сеопфатно 
викториско општество кое им овозможува на луѓето со попреченост, нивните семејства и негуватели да ги 
искористат нивните можности како рамноправни граѓани. 

Примероци на Државниот план за попреченост може да се преземат на www.dhs.vic.gov.au/statedisabilityplan  
Сегашната работа на Акциониот план исто така ќе биде вклучена во Викторискиот државен план за 
попреченост: План на примена во 2013 и 2014. 

Викториската влада го формира PTV за да биде новото лице на јавниот транспорт, одговорно за планирање, 
координирање и интегрирање на транспортните услуги ширум Викторија.  

PTV е формиран за да ги подобри услугите на јавниот транспорт во Викторија преку: 

 обезбедување подобра координација меѓу видовите транспорт;  

 олеснување на проширувањето на мрежата;  

 нагледување на имотите на јавниот транспорт; 

 промовирање на јавниот транспорт како алтернатива на користењето моторни возила; и  

 делување како системска власт за целиот јавен транспорт и како застапник на корисниците на јавниот 
транспорт.  

Улогата на PTV вклучува подобрување на пристапот кон јавната транспортна мрежа за луѓето со попреченост и 
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ограничена подвижност. 

Иако Владата ја прифаќа улогата и важноста на почитувањето на DDA, DSAPT и стандардите за простории, 
акцент треба да биде врз подобрувањето на пристапноста и постигнатите резултати кои го прават јавниот 
транспорт употреблив за што е можно повеќе луѓе. 

Во разни извештаи во врска со јавниот транспорт, Канцеларијата на викторискиот генерален ревизор (VAGO) 
даде коментари за важноста на резултатите во поглед на достапноста во споредба со основното почитување. Во 
својот извештај од 2009 година Правење на јавниот транспорт попристапен за луѓето соочени со предизвици 
во поглед на подвижноста, во заклучоците VAGO забележа дека:  

„Министерството за транспорт (DOT) треба да го подобри разбирањето на тоа како луѓето со попреченост го 
користат и сакаат да го користат јавниот транспорт, нивното ниво на задоволност со промените извршени во 
системот и нивните приоритети за идни промени.“ 

VAGO исто така утврди дека DOT3: 

„не измерил колку на луѓето со попреченост им е полесто да користат јавен транспорт и како стандардите 
влијаеле врз нивните нивоа на користење и задоволност.“  

Во најновиот извештај од 2012 година, под наслов Перформанси на јавниот транспорт, VAGO утврдил дека: 

„...DOT не го сменил својот приод. Иако ја признава улогата и важноста на почитувањето, тој сега ги 
нагласува подобрувањата во поглед на пристапноста и постигање на резултатот на правење на јавниот 
транспорт употреблив за што е можно повеќе луѓе.  

Оваа реориентација врз фокусирање врз резултати е на иста линија со заклучоците на ревизијата на VAGO 
во 2009 година. DOT треба поактивно да се ангажира меѓу широка низа фактори, вклучително луѓето со 
попреченост, за подобро да ги разбере пречките во поглед на пристапноста и да ги вклучи нивните мислења 
во дизајнирањето на инфраструктурата и услугите.“ 

Овие извештаи ја нагласуваат потребата DTPLI и PTV да утврдат соодветни резултати во поглед на пристапноста 
и да ги земат предвид веројатните пречки во поглед на пристапноста во секоја нова и реконструирана 
инфраструктура или услуга во јавниот транспорт. Приоритетите според Акциониот план ги земаат предвид 
наодите и препораките на VAGO и владината јавна позиција за пристапноста на јавната транспортна мрежа. 

Врз примената на Повеќецелната такси програма (MPTP) програмата Такси возила пристапни за инвалидски 
колички (WATs) од страна на Владата ќе влијае независното истражување на викториската такси индустрија и 
индустријата за изнајмување коли. Истражувањето на такси индустријата, што го предводи Професор Алан Фелс 
АО, доби широки овластувања и ги поднесе своите нацрт препораки во средината на 2012 година. Во рамките на 
овластувањата, на истражувањето му беше дадена задача да го разгледа функционирањето на MPTP и WATs во 
поглед на давањето услуги на луѓе со попреченост или ограничена подвижност. 

Истражувањето и поднесе на Владата обемен пакет на конкретни реформи чија цел е подобрување на 
пристапноста на такси услугите на луѓето со попреченост. Владата ќе поттикне подготвување на физибилити 
студија, во консултации со секторот, за да се разгледаат потенцијални модели на дизајн и работа на една 
централна служба за букирање на такси возила пристапни за инвалидски колички во Мелбурн и ревизија на MPTP. 

Владата е уверена дека примената на реформите ќе резултира со значително подобрени услуги за луѓето со 
попреченост преку: 

 поттикнување на користење на наменски возила;  

 подготвување нови стандарди за „таксиметри што зборуваат“;  

 нови обврски на службите во врска со разгледувањето поплаки и перформанси;  

 засилена обука на возачи преку новиот испит Knowledge; и 

 продолжување на субвенционирањето на WATs возила во внатрешноста и во регионалните зони. 

Промени во индустријата постепено ќе се воведуваат на одмерен и постојан начин, во консултации со факторите.  

 

 

 

																																																								
3 VAGO изврши ревизија и ги направи овие препораки кога DOT беше единствениот одговорен за јавниот 

транспорт. DOT е сега дел на Министерството за транспорт, планирање и локална инфраструктура.  
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2.3 Досегашен напредок 

Првиот акционен план за пристапен јавен транспорт во Викторија беше објавен во 1998 година, но оттогаш имаше 
многу промени во законите против дискриминација, вклучително објавувањето на DSAPT во 2002 година. 
Акциониот план 2006-2012, на кого неодамна му истече важноста, се осврна и ги идентификува пречките што 
луѓето со попреченост ги имаат во поглед на пристапноста нан јавниот транспорт. Клучни иницијативи за 
подобрување на пристапноста на јавната транспортна мрежа, според приоритетните области на Акциониот план, 
се: 

Услуги на потрошувачите 
 обезбедување новиот систем за продажба билети да е пристапен и во согласност со DDA; 

 повеќе службеници за услуги на корисниците на главните градски трамвајски постојки и железнички 
станици-крстосници, заради давање информации и совети во „шпицовите“; и  

 постепено инсталирање на екрани со информации за редот на возење на трамвајските постојки.  

Консултации и ангажирање на заедницата 
 консултации и ангажирање на луѓе со попреченост и ограничена подвижност низ редовни состаноци на 

Одборот за пристапност на јавниот транспорт (PTAC); 

 градење односи со Правобранителот за јавен транспорт и промовирање на процесите за разгледување 
поплаки на луѓето со попреченост;  

 формирање Одбори на оператори во јавниот транспорт(PTOC) кои собираат претставници на 
викториските оператори во јавниот транспорт, заради разгледување на заеднички прашања и предизвици 
во мрежата;   

 редовни консултации со корисници и барање повратни информации од луѓето со попреченост за клучни 
прашања, вклучително за влегување во трамваи и автобуси, пристапни тоалети на железнички станици, 
пристапност на автобуси и дизајн на новите трамваи од класата Е;   

 дизајнирање и испробување на подигнати постојки за лесен пристап (TEAS) со коментари од фактори на 
одбрани локации вклучително Macarthur Street во Мелбурн; 

 промовирање на свеста за потребите на луѓето со попреченост кај персоналот на  PTV и DTPLI и 
персоналот на други транспортни агенции (Metro, Yarra Trams, V/Line, VicTrack) преку работилници за 
обука кои му овоможуваат на персоналот да патува и добие искуство во јавниот транспорт со ограничен 
вид или подвижност; и  

 работа со оператори во транспортот и претставници на луѓето со попреченост за да се обезбеди дека 
пристапните тоалети се отклучени на градските железнички станици, како одговор на поплаки на 
корисниците.  

Пристапност на услугите на јавен транспорт  
 програма за замена на трамваи со 100 нископодни трамваи во употреба во Викторија и натамошни 

нарачани нови 50 нископодни трамваи од класата Е;   

 од 2007 година, 45 нови X’trapolis возови се нарачани за градската железничка мрежа (41 се сега во 
употреба) и ги исполнуваат стандардите на DSAPT за железнички возила; 

 од 2007 година, 80 нови VLocity железнички вагони се нарачани за регионалната железничка мрежа (40 од 
нив се сега во употреба) и ги исполнуваат стандардите на DSAPT за железнички возила; 

 програма за замена на автобуси со вкупно 1.421 нископодни автобуси во градската мрежа;  

 MPTP продолжи да ги поддржува и им помага на членовите на заедницата со тешка и трајна попреченост 
и кои не можат независно да имаат пристап кон јавниот транспорт;  

 промени се направени во MPTP in 2008 со кои беше удвоена годишната горна граница на субвенцијата на 
2.180 долари и горната граница на поединечно патување на 60 долари;   

 вкупно беа одобрени 63 апликации за субвенции за нови или заменети WATs ширум внатрешноста на 
Викторија; и  
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 новиот Викториски такси директорат го воведе Системот на букирање врз основа на постигања (PBBS) кој 
е доброволна стимулативна шема чија цел е да обезбеди дека луѓето со попреченост кои користат WAT 
добиваат исто ниво на услуги како сите други корисници на такси возила.  

Пристапност на објектите на јавен транспорт  
 продолжување на развивање на пристап на ниво на трамвајските постојки до сегашната вкупна бројка од 

367 вклучително:  

 Domain Interchange;  

 Elizabeth Street во Мелбурн; 

 Macarthur Street во East Melbourne;  

 Swanston Street во Melbourne/Carlton;  

 High Street во Northcote;  

 Royal Children’s Hospital во Parkville;  

 Bridge Road во Richmond; и  

 две трамвајски станици во Flemington/Haymarket. 

 подготвување на стандарди на постигнувања за инсталирање на трамвајски постојки со пристап на ниво;  

 изградба на нови железнички станици со дизајнирани карактеристики на пристап, како што се Cardinia 
Road, Lynbrook, Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree и 
Wodonga; 

 голема реконструкција на железнички станици, вклучително North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, 
Creswick, Maryborough и преуредување на станицата Frankston и раздвојување на нивоа на станиците 
Nunawading и Laburnum со што овие железнички станици станаа попристапни;  

 подобрувања на пристапот во градските железнички станици со модификација на патеки и рампи и со 
поставување на индикатори на допир на почвата (TGSI) на низа станици ширум мрежата;  

 подобрување на пристапот на голем број регионални железнички станици со обновување на почвата на 
платформите, обновување на тоалетите и поставување TGSI; 

 проверка на сите железнички станици дали се во согласност со DSAPT, што овозможи давање приоритети 
при реконструкција и финансирање;  

 реконструкција на повеќе од 10.000 автобуски постојки ширум Викторија, вклучително поставување TGSI, 
пристапни патеки и обновување на почвата.  

Некои од тие активности беа директно поврзани со иницијативи финансирани од Владата според планот, а други, 
особено тие во кои беа вклучени консултации со заедницата, беа направени како поширока посветеност на 
транспортните агенции кон ангажирање на фактори и консултации со заедницата.  

Во Буџетот 2011-2012 Владата вети финансирање на поголем број клучни проекти кои ќе ја подобрат 
пристапноста на јавната транспортна мрежа, вклучително 20 милиони долари во период од четири години за 
реконструкциј на железничката и автобуската инфраструктура. Во распределбата на финансирањето во период 
од четири години еден милион долари годишно е издвоен за автобуси и четири милиони долари за 
инфраструктура на градските и регионалните железнички станици. 

Покрај финансирањето на DDA програмата, тука се 70 милиони долари во период од четири години за 
реконструкција на трамвајски постојки (2010-2014), како дел од програмата за модернизација на трамваи во 
вредност од 800 милиони долари. Трамвајски постојки ќе бидат модернизирани за да се совпаднат со купувањето 
и пуштањето во сообраќај на 50 нови нископодни трамваи. Новите трамваи постепено ќе бидат вклучувани во 
мрежата, почнувајќи со Линијата 96. 

Линијата 96 е трамвајска маршрута која оди од аголот на улиците Blyth и Nicholson во East Brunswick, во 
северниот дел на Мелбурн, низ градот сé до Acland Stree во St. Kilda, во јужниот дел на Мелбурн.  

Натаму, со планираната модернизација на железнички станици, како дел од проектот Regional Rail Link Project, 
тие ќе бидат пристапни и во согласност со DDA и DSAPT. Во нив спаѓаат реконструираните станици во Footscray, 
West Footscray, Sunshine и Tottenham на линијата Sunbury и новите станици во Tarneit и Wyndham Vale на линијата 
Werribee.  



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 14

2.4 Напредок во однос на стандардите за попреченост 

Голем број од иницијативите и проектите во последните 10 години, кои ја подобрија пристапноста на мрежата на 
јавен транспорт, се отсликуваат во мерењето на почитувањето на стандардите за попреченост претставени во 
Табелата 2. 

Иако почитувањето на DSAPT е мерило на подобрувањата ширум мрежата, тоа не мора да значи дека 
резултатите во поглед на пристапноста се секогаш постигнати за сите корисници на јавниот транспорт. На пример, 
DSAPT дава средства за да се обезбеди дека пристапот е овозможен на железничките станици, но не наведува 
конкретно дали рампи, лифтови или скали треба да бидат обезбедени како комбинација меѓу нив. За проток на 
патници и универзален пристап до и од железнички станици и платформи ќе биде потребна комбинација на 
лифтови, рампи, ескалатори или скали за да се обезбеди независен пристап врз кој нема да влијае некој 
механички дефект и ќе овозможи излез во вонредни ситуации. Во DSAPT пропишува како секое од тие средства 
на пристап мора да функционира сам за себе. 

Пристапот на почитување на DSAPT често може да го подели пристапот на компоненти (на пример, ракофатки, 
пристапни патеки и маркери на допир) наместо да се гледа дали некоја услуга на јавен транспорт како целина 
може да е пристапна за лица со попреченост или ограничена подвижност. Пристапот на поделено почитување не 
охрабрува принцип на универзален пристап во давањето услуги на јавен транспорт на широк слој на заедницата. 

Меѓутоа, критериумите на DSAPT мора да бидат законски исполнети и процената на почитувањето на DSAPT 
треба да сочинува дел од проверките и контролата на секој проект во јавниот транспорт. Владата е посветена на 
исполнувањето на стандардите на DSAPT и на нивната примена како појдовна точка за подобрување на 
пристапноста на јавната транспортна мрежа.  

И покрај фактот дека мерилото на почитување на стандардите за попреченост не мора да бидат исто со 
резултатот во поглед на пристапноста, тоа дава некои индикации за напредокот во подобрувањето на 
пристапноста ширум јавната транспортна мрежа. Во следната табела се дадени податоци за сегашните нивоа на 
почитување и целни датуми за почитување. 

Табела 2: Значајни датуми и напредок во однос на DSAPT 

Оперативна 
служба 

Број на 
објекти 

% почитување 
во дек. 2012  

Број на 
возила 

% почитување 
во дек. 2012 

DSAPT 
цел во 
2012 

DSAPT 
цел во 
во 2017 

Градски 
автобуси 

17,961  
автобуски 
постојки 

52% 1,768 
автобуси 

75% 55% 90% 

Регионални 
автобуси 

6,136  
автобуски 
постојки 

52% 554 автобуси  

103 
меѓуградски 
автобуси 

49%  

56% 

55% 90% 

Трамваи 1,770  
автобуски 
постојки 

65% 487 трамваи 23% 55% 90% 

Градски 
возови 

215 
станици 

55% 204 возови 98% 55% 90% 

Регионални 
возови 

87 станици 55% 62 возови 92% 55% 90% 
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Во табелата 2 е сумиран напредокот во однос на DSAPT, изразен како процент на инфраструктурата и возилата 
кои исполнуваат секој од 30-те критериуми на DSAPT. Оваа табела треба да се толкува претпазливо поради 
погоре наведените причини. Напредокот кон пристапност и почитување на DSAPT ќе бидат подобро претставено 
со планирани процеси на ревизија ширум мрежата, кои целосно ќе проценуваат колку се пристапни линиите на 
возовите, трамваите и градските и меѓуградските автобуси. 

Во поглед на трамвајската инфраструктура, 367 од овие постојки (21 процент) се платформи и постојки со лесен 
пристап. Мнозинството трамвајски постојки во мрежата имаат пристап од тротоар. Голем број од овие постојки ги 
исполнуваат критериумите на DSAPT, но не и пристапноста при качување за луѓе кои физички не се способни да 
се качат по скали од улица.   

Иако бројот на постојки со пристап на ниво е зголемен во последниве пет години, тоа не мора да значи дека луѓе 
со попреченост или ограничена подвижност можат да се качат во трамвај. Како што е погоре изнесено, 100 
нископодни трамваи се сконцентрирани на шест од 29-те трамвајски линии во Мелбурн. Тие постојки со пристап 
на ниво се распространети на поголем број трамвајски маршрути во Мелбурн. Како резултат на тоа, луѓето на кои 
им треба трамвајска постојка со пристап на ниво за да влезат во трамвај ќе можат да го сторат тоа само на некои 
постојки на ограничен број маршрути. Флотата од 100 нископодни трамваи минува низ постојки со пристап на 
шест трамвајски маршрути во Мелбурн, на пример: 

 Линија 96 – East Brunswick – St Kilda (само нископодни трамваи) – 44 проценти постојки со пристап на 
ниво; и  

 Линија 109 – Box Hill – Port Melbourne (само нископодни трамваи) – 34 проценти постојки со пристап на 
ниво. 

На другите четири трамвајски линии сообраќаат нископодни и високоподни трамваи.  

Табела на значајни датуми во поглед на почитување на DSAPT е детално претставена во Додатокот 1. Тоа се 
целите кои се очекува  PTV и транспортните оператори да ги исполнат до крајот на 2017 година.  
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3. СТРАТЕГИСКИ ПРИОРИТЕТИ И РЕЗУЛТАТИ  

Клучен фокус на Акциониот план е да ги вклучи резултатите во поглед на пристапноста во системите и процесите 
на транспортните агенции, наместо да се потпира само на иницијативите за почитување, кои се однесуваат на 
целата мрежа и интегрирани, наместо да се концентрираат на иницијативи на специфични видови превоз. Овој 
интегриран приод на давање услуги има за цел подобро искористување на постојните ресурси во јавната 
транспортна мрежа и да даде оптимални резултати во однос на пристапноста. Четирите клучни приоритети ќе 
дадат нов правец како нештата ќе се одвиваат во петгодишниот период на Акциониот план. 

3.1 Приоритет еден: Услуги на потрошувачите 

Луѓето со попреченост и со ограничена подвижност може да очекуваат да добијат исто ниво и квалитет на 
услуги, информации и поддршка од давателите на услуги во јавниот превоз.   

Клучни посакувани резултати во поглед на овој приоритет се:  

1. Информации се достапни на сите патници, за да им помогнат во планирањето и користењето на услуги на 
јавен транспорт  

 индивидуални информации за планирање на патување, вклучително мапи на подвижност со детално 
наведени локации на пристапни точки за влегување, доделени простори и седишта во услугите и објектите 
на јавен транспорт 

 редови на возење и информации за купување билети и маршрути да бидат на располагање во достапни 
печатени и електронски формати 

 печатени и електронски информации од PTV или операторите на јавниот транспорт да бидат на 
располагање со големи букви, во аудио формат, на лесен англиски, на јазици на заедницата и на Брајово 
писмо (на барање)  

 информации за услуги и редот на возење да бидат дадени преку низа медиуми вклучително по телефон, 
TTY, интернет, апликации за мобилен телефон и SMS 

 интернет страницата на PTV е на Ниво AA според Упатството за достапност на интернет содржини.  

2. Достапни информации за следни линии во објектите на јавен траспорт  
 железничките станици постепено да се опремат со електронски екрани со информации за следни возови и 

да даваат навремени информации за пристигнување и поаѓање преку аудио служба 

 на железничките станици каде се инсталирани приклучоци за слух (hearing loops) да се обезбеди дека тие 
редовно се тестираат за да се обезбеди дека соодветно функционираат  

 нови трамвајски постојки или голема реконструкција на постојни трамвајски постојки со визуелно 
објавување на информации за следната линија или печатени редови на возење и аудио столбови  

 нови автобуски постојки и крстосници или голема реконструкција на постојни автобуски крстосници и 
автобуски постојки. со визуелно објавување на информации за следната линија или печатени редови на 
возење и аудио столбови 

 „умни“ автобуски постојки постепено да бидат опремувани со визуелно објавување на информации и 
аудио столбови кои ќе даваат информации за следни линии.    

3.  Соодветни и достапни информации и објавување „во живо“ во случај на пореметување на услуга, откажување 
или големи настани 

 таму каде што визуелни информации за линии се прикажани на железнички станици и трамвајски и 
автобуски постојки, PTV и транспортните оператори да развијат технички решенија со кои ќе можат да 
бидат прикажани и информации за пореметување на линии и откажувања  

 PTV и операторите во јавниот транспорт да развијат решенија на железничките станици и на трамвајските 
и автобуските постојки/крстосници да бидат давани звучни известувања во реално време за да се 
обезбеди дека информациите за откажувања, пореметувања и големи настани се секогаш точни и 
навремени  

 таму каде што аудио објави се даваат на железнички станици и на трамвајски и автобуски постојки, да се 
спроведува редовно планирано контролирање за да се обезбеди дека информации се точни, навремени и 
усогласени. 
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4. Да бидат обезбедени услуги од страна на персоналот за укажување помош на луѓето со попреченост и 
ограничена подвижност  

 кога е присутен на железнички станици и трамвајски постојки, ако тоа биде побарано од него, персоналот 
да дава лична помош на патници со попреченост или ограничена подвижност  

 PTV и операторите во јавниот транспорт ќе пружаат постојана обука на целокупниот персонал вклучен во 
првата линија на услуги на потрошувачи, вклучително инспекторите на билети, за да се обезбеди дека тие 
се запознати со различни потреби на патниците во поглед на пристапноста, со особен фокус на луѓето со 
попреченост и ограничена подвижност, вклучително постарите лица. Обуката на персоналот на PTV или 
на транспортните оператори ќе се развие во консултации со луѓето со попреченост и организациите во 
заедницата што ги претставуваат. 

5. PTV и операторите во јавниот транспорт да објават повелби за услуги на корисниците и да ги надгледуваат 
остварувањата на персоналот во однос на повелбата  

  во повелбите за услуги на корисниците да биде вклучено поглавје за пристапноста на јавниот транспорт 
за потрошувачи со попреченост или ограничена подвижност и за услуги на поддршка на потрошувачите  

 ревизија на резултатите на услуги на потрошувачите да се спроведува на годишна основа.   

6.  Купувањето билети да е пристапно и лесно за користење за сите корисници на јавниот транспорт  

 воведувањето на билетите myki да ги земе во соодветен предвид потребите од пристапност од страна на 
луѓето со попреченост, вклучително пристапот кон пропусници со специјална цел 

 машините за продажба на билети да се дизајнирани така да бидат пристапни на широка низа луѓе во 
заедницата кои го користат јавниот транспорт 

 информациите за продажба на билети на машините, продажните места и во објектите на јавен транспорт 
да се пристапни, широко на располагање и лесно разбирливи.  

7.  Обезбедување помош на патници во случај на вонредни ситуации, особено ако патниците се со попреченост 
или ограничена подвижност  

 обезбедување достапна помош во вонредни ситуации (интерком со црвено копче) на железнички станици 
во време кога се одвива сообраќај, заради користење во вонредни ситуации  

 обезбедување достапна комуникација во вонредни ситуации во возови и нископодни трамваи  

 обезбедување операторите во јавниот транспорт да имаат процедури за евакуација на луѓе со 
попреченост или ограничена подвижност во вонредни ситуации на железнички станици и во возови, 
трамваи и автобуси  

 процедурите за вонредни ситуации да се подготвени во консултации со луѓе со попреченост или 
ограничена подвижност.  

8.  PTV и операторите во јавниот транспорт да имаат принципи за разгледување поплаки, достапни на сите 
патници  

 принципите за разгледување поплаки на PTV и на транспортните оператори мора да се во согласност со 
Австралискиот стандард за справување со поплаки4 

 принципите за разгледување поплаки на PTV и на транспортните оператори да се достапни за луѓето со 
попреченост.  

3.2 Приоритет два: Консултации и ангажирање на заедницата  

Активно ангажирање од страна на транспортни агенции на низа фактори, вклучително луѓето со 
попреченост или ограничена подвижност и постари лица, за да се обезбеди дека тие се соодветно 
консултирани за начините за подобрување на пристапот кон мрежата и за сите промени на 
инфраструктурата или услуги во јавниот превоз.  

Клучни посакувани резултати на консултациите и ангажирањето на заедницата се:  

1.  Луѓето со попреченост и постарите луѓе да имаат соодветни можности да учествуваат во редовни 
консултативни процеси на PTV 

																																																								
4 AS ISO 10002-2006 – Степен на задоволеност на потрошувачи – Упатство за разгледување поплаки во 

организации 
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 Одборот за пристапност на јавниот транспорт – продолжува да одржува редовни состаноци со луѓе со 
попреченост или нивни претставници  

 Одборот на оператори во јавниот транспорт  – продолжува да е посветен на постојана соработка со 
операторите во јавниот транспорт преку месечни состаноци заради дискусија и решавање на прашања во 
поглед на пристапноста, вклучително информации за пристапноста и услугите за помош од страна на 
персоналот.  

2.  Луѓето со попреченост и постарите луѓе да имаат можност да даваат повратни информации за пружањето 
услуги  

 консултирање и кориснички проби за патници со попреченост кога се купуваат нови возови, трамваи и 
автобуси (на пример, проби на трамваите од класата Е) 

 консултирање и кориснички проби на нови и реконструирани трамвајски, железнички и автобуски објекти и 
други специфични прашања во поглед на пристапноста кога ќе се појават (на пример, проби на качување 
во трамвај)  

 известување на јавноста за кориснички проби.  

3.  Да се обезбеди дека на луѓето со попреченост или ограничена подвижност и на постарите лица им се дадени 
еднакви можности да даваат повратни информации на PTV за прашања во поглед на пристапноста на јавниот 
транспорт, вклучително објектите и инфраструктурата 

 надвор од формални и редовни консултации, поврзување со луѓе со попреченост или ограничена 
подвижност и постари луѓе за конкретни прашања околу пристапноста на јавниот транспорт, на пример 
Форумот на PTV за достапни тоалети на градските железнички станици и преглед на пристапноста на 
железничката станица Southern Cross за слепи и лица со попречен вид  

 консултации со други организации кои имаат воспоставено консултативни механизми, за да се обезбедат 
пошироки повратни информации за прашања на пристапност, на пример Референтна група за 
попреченост на VEOHRC 

 кога PTV или транспортни оператори дистрибуираат пишан материјал со барање за давање коментари, тој 
треба да биде преведен на Auslan каде што тоа е можно, за да се обезбеди дека глувите лица имаат 
соодветна можност да дадат повратни информации 

 PTV да формира работни групи или комисии како што е комисија за корисници на станици, како помош во 
подготвувањето принципи и процеси, на пример Принципи за можност за користење на железнички 
станици. Овие принципи се подготвени за да придонесат во владините принципи за функционирањето и 
развојот на железнички станици.   

4.  Да се обезбеди целосно ангажирање на заедницата во подобрувањето и проширувањето на јавната 
транспортна мрежа, вклучително разгледување на прашања на пристапност   

 деловното планирањето на PTV на кој и да е нов или постоен објект во јавната транспортна мрежа да 
вклучува задолжително консултирање со луѓе со попреченост или ограничена подвижност и со постари 
луѓе, за да се утврди најдобар резултат во поглед на пристапноста 

 информациите и податоците користени при планирање на нова или реконструирана инфраструктура мора 
да содржат податоци и информации добиени од консултации со луѓе со попреченост или ограничена 
подвижност и со постари луѓе. 

3.3 Приоритет три: Пристапност на услуги во јавниот транспорт  

Патувањето во возови, трамваи и градски и меѓуградски автобуси постепено да се направи попристапно за 
луѓето со попреченост или ограничена подвижност и за постари луѓе, преку идентификување на пречките во 
поглед на пристапноста и подобрувањето на услуги во јавниот превоз. 

За јавниот транспорт да биде пристапен, луѓето со попреченост или ограничена подвижност мора да можат да: 

 влегуваат и излегуваат од станици, постојки и терминали, вклучително соодветно наоѓање пат;  

 влегуваат и излегуваат од возови, трамваи и градски и меѓуградски автобуси и да преминуваат секоја 
празнина меѓу превозното средство и платформата (вклучително директна помош кога е потребно); 

 дојдат до наменетиот простор внатре во возот, трамвајот или градскиот или меѓуградскиот автобус, 
вклучително користење на помагала за движење или животни за помош; 

 добиваат информации и известувања во превозното средство во прифатлив формат на екран, како и 
звучно; и 
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 добиваат информации или помош од персоналот или возачите кога влегуваат во превозно средство или 
друга помош по потреба. 

Клучни посакувани резултати кои ќе обезбедат подобра пристапност на услугите во јавниот транспорт се:  

1. Новите трамваи, возови, градски и меѓуградски автобуси и такси возила мора да бидат целосно пристапни  

 сите новокупени возови, трамваи и градски и меѓуградски автобуси мора да ги исполнуваат техничките 
стандарди на DSAPT и критериумите за целосна пристапност за сите корисници на јавниот транспорт 

 да се обезбеди дека спецификациите на дизајнот се во согласност со DSAPT и да даваат резултати на 
пристапност за сите патници 

 за новокупените трамваи, возови и градски и меѓуградски автобуси, спецификациите на превозните 
средства мора да ја подобрат пристапноста за луѓето со попреченост или ограничена подвижност  

 да продолжи надгледувањето и подобрувањето на услугите и времето на одговор за WATs. 

2. Да се подобрат услугите и информациите внатре во возилата, заради подобрување на пристапноста и 
искуствата на патниците во поглед на услугата. 

 новите градски возови или постојните возови што минуваат низ големи преправки да имаат електронски 
екрани кои работат и навремено ја покажуваат следната станица и доцнење 

 новите регионални возови или постојните возови што минуваат низ големи преправки да имаат 
електронски екрани кои работат и навремено ја покажуваат следната станица и доцнење 

 градските и регионалните возови постепено да добиваат интерком систем, кој работи и може да се чуе, за 
известувања во вонредни ситуации, пристигнување на станица и доцнења    

 новите трамваи или постојните трамваи што минуваат низ големи преправки треба да имаат екентронски 
екрани со известувања за запирања, следни линии и доцнења        

 во трамваите постепено да се водедат звучни известувања преку исправни интеком системи или од 
возачите на трамваи со најави на следната постојка, доцнење или крајна станица  

 известувањата во возилата да се контролираат редовно и според распоред, за да се обезбеди квалитет и 
доследност на известувањата.  

3. Да се подобри поврзаноста и меѓусебната поврзаност меѓу различни видови транспорт, за да се подобри 
пошироката пристапност  

 да се приспособи редот на возење и намали времето на чекање таму каде што автобуси имаат врска со 
железнички или трамвајски линии  

 сите промени на пристапноста на трамвајски, железнички и автобуски линии да се прават со земање 
предвид на актуелното ниво на пристапност на објекти и сите актуелни или планирани подобрувања или 
модернизирања на објекти 

 да се подобрат врските и пристапот меѓу железнички станици и автобуски или трамвајски 
вкрстувања/постојки  

 кога се воведуваат нови линии, поврзувањето со други видови транспорт да биде првенствено 
размислување  

 во патоказите и натписите на станиците, постојките и вкрстувањата да биде вклучено растојание на 
патувањето и насоката.  

4. Промените во јавната транспортна мрежа, вклучително постојните маршрути, се прават со цел да се подобри 
пристапноста за корисниците на јавниот превоз  

 нови линии во јавниот превоз се воведуваат врз база на подобрена пристапност  

 промени на постојните маршрути и линии се прават на начин што го подобрува пристапот за сите 
корисници.  

3.4 Приоритет четири: Пристап кон објекти 

Пристапот кон зградите и инфраструктурата на јавниот транспорт ќе се базира врз универзални принципи 
на дизајн5, особено кога мрежата се проширува или надградува. 

																																																								
5 Универзален дизајн се однесува на производи и изградена средина која по природа е достапна на луѓе без 

попреченост и на луѓе со попреченост или ограничена подвижност 
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Клучни посакувани резултати чија цел е подобрување на пристапноста на згради и инфраструктура на јавниот 
превоз се: 

1. Давање приоритет на објекти за надградување или реконструкција ширум јавната транспортна мрежа и 
вградување на резултати во поглед на пристапноста  

 да се формира рамка за ревизија и надгледување на објектите на јавен транспорт во Викторија 

 да се користат резултатите на ревизијата заради поставување приоритети за надградување или 
реконструкција  

 да се користат наодите на Комисијата на корисници на станици6 за да се поставаат приоритетни 
критериуми за надградување на железнички станици  

 пристапноста да се вгради во планирањето и испораката на проекти во согласност со политиките на PTV и 
на PTV Accessibility Practice Notes. 

2. Подобрување на пристапноста на железничките станици ширум Викторија  

 да се идентификуваат пречките за пристап кон постојните згради и објекти и да се подготви приоритетна 
листа за справување со овие бариети и да се подобри пристапноста 

 спецификациите за дизајн на нови железнички станици и големи реконструкции на постојни железнички 
станици да бидат во склад со принципите на PTV за станици и принципите за лифтови, рампи, ескалатори 
и скали, во комбинација со принципите за користење на станици на Комисијата на корисници на станици и 
да се постигнат резултати во поглед на пристапноста  

 новите станици и големите реконструкции на постојните железнички станици да вклучат поставување 
електронски екрани за известување за следни линии и информации за откажувања и пореметувања  

 во станици со голем број патници постепено да се применуваат решенија во поглед на пристапноста за 
премостување на просторот меѓу платформата и возот за луѓето со попреченост или ограничена 
подвижност (на пример, рампи на платформи што овозможуваат пристап на ниво за лица што влегуваат 
во предниот вагон на возот)  

 да се зголемат можностите за користење на пристапни тоалети за патниците каде тоалети постојат на 
железнички станици или каде се изведуваат големи реконструкции на станиците7 

 на станиците каде што има паркинзи, да се издвојат паркинзи за лица со попреченост.  

3. Подобрување на пристапот кон трамвајски постојки ширум градската мрежа  
 да се зголеми бројот на трамвајски постојки со приод на ниво на трамвајските маршрути каде сообраќаат 

или ќе сообраќат нископодни трамваи   

 натамошно поготвување на решенија за преминување преку празниот простор меѓу платформата и 
трамвајот на постојките со пристап на ниво 

 да се обезбеди дека пристапот на ниво на трамвајските станици се соодветно дизајнирани, земајќи го 
предвид заедничкото користење од страна на патници во трамвај, пешаци и велосипедисти во согласност 
со Викторискиот план за безбедност во сообраќајот 2013-2016 

 постојките со пристап на ниво да се направени така што ќе овозможуваат безбеден пристап во и од 
трамвај за лица кои се слепи или со попречен вид.   

4. Подобрување на пристапноста на градски и меѓуградски автобуси ширум Викторија    
 новите автобуски постојки и големите надградби на постојни автобуски постојки и крстосници да бидат 

дизајнирани така што ќе се постигнат резултати во поглед на пристапноста  

 да се идентификуваат пречките за пристап кон постојните автобуски станици и крстосници и постепено да 
се отстрануваат, и да се подобруваат резултатите во поглед на достапноста  

 да се обезбеди патеки и патокази помеѓу автобуски крстосници и железнички станици да се директни и 
лесно достапни.  

																																																								
6 Комисија на корисници на станици, 2011, Принципи за користење на железнички станици  
7 Имајте предвид дека оваа акција се однесува само на станици на кои сега има персонал, типично премиум и 

поголеми станици во градското подрачје и повеќето регионални станици. Некои станици на кои нема персонал 
во градското подрачје имаат тоалети, но тие не се на располагање на јавноста. DDA and DSAPT бара ист 
пристап кон тоалети кога кој и да е тип тоалет е достапен за јавноста. Цел на DSAPT за пристапни тоалети на 
железничките станици е 55 проценти до 2012 година.  
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4. ПРИМЕНА 

4.1 Примена на Акциониот план 

Преку PTV и транспортните оператори Владата ќе развие план на примена во кој се наведува како приоритетите и 
резултатите од Акциониот план ќе бидат остварени и финансирани.  

Планот на примена ќе ја покрие првата од двете години на петгодошниот Акционен план и ќе биде објавен на 
интернет страниците на PTV и DTPLI. PTV ќе го ажурира планот на примена во текот на петте години на 
Акциониот план.  

PTV и транспортните оператори ќе соработуваат на подобрувањето на пристапноста на јавниот транспорт преку 
подготвување проекти кои придонесуваат за резултати на Акциониот план во рамките на планот на примена. 

Долгорочна цел на Владата е да ги отстрани пречките и да овозможи универзален пристап кон јавниот транспорт, 
особено за луѓето со попреченост или ограничена подвижност. 

PTV ќе развие принципи, процедури и процеси заради поддршка на приоритетите и резултатите на Акциониот 
план. Дел од планот на примена ќе ги вгради тие принципи и процедури во работната пракса на PTV. Тие 
принципи и постапки ќе ги поддржат проектите развиени во PTV за да ги дадат резултатите. Проектите ќе бидат 
развиени во една рамка што обезбедува заеднички резултати и активности според Акциониот план, заради 
подобрување на пристапноста на јавниот транспорт. 

Финансирањето на проекти за постигнување на резултати на Акциониот план ќе биде одлучувано од страна на 
Владата на годишна основа во текот на петте години на планот. PTY ќе ги преземе сите практични мерки за да 
обезбеди Акциониот план да биде применет и стане дел од деловната пракса.  

4.2 Одговорност за процесот на планирање и примена  

Пристапноста ќе биде вградена во функционирањето на работнте програми на PTV како начин за обезбедување 
подобри резултати.   

Заради помош во процесот на вградување и преземање одговорност за резултатите и приоритетите на Акциониот 
план, најнапред ќе има четири определени вработени лица во новата организациона структура на PTV во 
Одделението за операции во мрежата, за да управуваат со тие функции. Првичната улога на персоналот што ќе 
работи на пристапноста ќе биде да го финализира Акциониот план и да им даде поддршка на други одделенија во 
PTV да развијат придружни принципи и процедури во PTV заради остварување на резултати на Акциониот план. 

4.3 Консултации за планот на примена 

Планот за примена ќе биде подготвен во консултации со PTAC и PTOC пред да биде објавен од страна на PTV. 

Како и Акциониот план, тој ќе биде на располагање на интернет страниците на PTV и DTPLI во низа формати, 
вклучително MS Word, RTF и со големи букви.  

4.4 Промовирање на Акциониот план на персоналот  

Како дел од вградувањето на пристапноста во PTV, сите нови членови на персоналот ќе добијат информации за 
одговорностите на PTV според DDA, DSAPT и законите за еднакви можности на федерално и викториско ниво. 
Постојниот персонал ќе биде широко информиран за прашања на пристапност преку интранетот на PTV. 

PTV ќе обезбеди дека на целокупниот персонал за услуги на потрошувачите му е дадена соодветна обука и 
способности да пружа информации, поддршка и помош на сите патници, вклучително тие со попреченост или 
ограничена подвижност и на постари луѓе.  
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4.5 Претставување на Акциониот план на факторите и заедницата  

Примерок на Акциониот план ќе бидат пратен електронски на сите фактори во базата на податоци за контакт на 
PTV вклучени во прашања во поглед на пристапноста, вклучително Австралиската комисија за човечки права 
(AHRC) и VEOHRC. Акциониот план ќе биде на располагање и на интернет страницата на PTV. Акциониот план 
PTV ќе го стави на расополагање и во следните формати:   

 во електронски формат; 

 отпечатен со букви со стандардна големина и со големи букви; 

 во аудио формат; 

 како резиме на лесен англиски јазик 

 на Auslan видео; 

 на јазици на заедницата; и 

 на Брајово писмо, на барање. 

Примерок на Акциониот план ќе биде доставен на AHRC за регистрирање на нејзината интернет страница.  

4.6 Разгледување и процена 

Приоритетите и резултатите на Акциониот план ќе бидат разгледувани еднаш годишно по започнувањето на 
планот, за да се обезбеди дека PTV и транспортните оператори даваат резултати во поглед на пристапноста на 
јавниот транспорт и обезбедувајќи дека фокусот останува на укажувањето услуги на потрошувачите. Ако 
Акциониот план претрпи измени, ревидираната верзија ќе биде доставена на AHRC и ќе биде објавена. 

Низ процесот на разгледување и процена на Акциониот план ќе се разгледува:  

 постигнување на конкретни реултати во поглед на пристапноста според приоритетите на Акциониот план;  

 почитување на принципите и процедурите на PTV во врска со пристапноста, вклучително тие што ќе бидат 
специфично подготвени со Акциониот план; 

 придржување на календарот на значајни датуми на DSAPT; 

 разгледување на постапките на PTV чија цел е идентификување на која и да е дискриминаторска пракса;  

 проценки на пристапноста на возовите, трамваите и автобусите во Викторија;  

 поплаки од страна на корисници на јавниот транспорт во врска со пристапот кон мрежата; и  

 повратни информации од фактори и корисници на јавниот транспорт, особено на тие со попреченост или 
ограничена подвижност, во поглед на пристапноста на јавната транспортна мрежа.  

Клучни мерила за успешност во текот на петте години на Акциониот план ќе бидат:  

 подобрување на пристапноста на јавниот транспорт во поглед на календарот на важни датуми на DSAPT; 

 пропорцијата на луѓе со попреченост или ограничена подвижност кои користат јавен транспорт; 

 пропорцијата на луѓе со попреченост или ограничена подвижност кои имале тешкотии при користењето на 
јавниот транспорт; и  

 пропорцијата на луѓето со попреченост или ограничена подвижност кои го користеле јавниот транспорт 
при мнозинството нивни најскорешни патувања. 

4.7 Известување за перформанси 

PTV ќе известува јавно за примената на Акциониот план на годишна основа, по процесот на разгледување и 
процена, вклучително:   

 напредок кон резултатите наведени за секој од приоритетите во Акциониот план;   

 напредок кон исполнување на календарот на важни датуми на DSAPT; 

 напредок на транспортни оператори и претприемачи во поглед на исполнувањето на четирите приоритети 
и придружни резултати на Акциониот план; и  

 примената на принципи и процедури заради обезбедување дека проектите во јавниот транспорт имаат 
вградено резултати во поглед на достапноста на Акциониот план.  
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APPENDIX 1 – КАЛЕНДАР НА ВАЖНИ НАСТАНИ ВО 

ИСПОЛНУВАЊЕТО НА СТАНДАРДИТЕ ЗА ПОПРЕЧЕНОСТ 

DSAPT област Локација % напредок потребен до: 

2007 2012 2017 2022 

2 Пристапни патеки Возила и инфраструктура 25 55 90 100 

3 Подрачја за маневрирање 25 55 90 100 

4 Премини Во инфраструктура и возови 25 55 90 100 

5 Места за одмор Само инфраструктура 25 55 90 100 

6 Рампи Во инфраструктура и рампи за влегување 
во возила  

25 55 90 100 

7 Чекални Општа инфраструктура 100    

На автобуски и трамвајски постојки 25 55 90 100 

8 Влегување во 
возила 

Возила и инфраструктура во точки на 
влегување  

25 55 90 100 

9 Доделен простор Главно возила 25 55 90 100 

10 Површини NA 100   

11 Ракофатки/рачки NA 100   

12 Влезови и врати 25 55 90 100 

13 Лифтови Само инфраструктура 25 55 90 100 

14 Скали Инфраструктура и скали во возила  25 55 90 100 

15 Тоалети 25 55 90 100 

16 Симболи Главно во инфраструктура и возила  100    

На автобуски и трамвајски постојки 25 55 90 100 
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DSAPT област Локација % напредок потребен до: 

2007 2012 2017 2022 

17 Знакови Главно во инфраструктура и возила 100    

На автобуски и трамвајски постојки 25 55 90 100 

18 Индикатори за допир на почвата 25 55 90 100 

19 Аларми 100    

20 Осветление Главно во инфраструктура и возила 100    

На автобуски и трамвајски постојки 25 55 90 100 

21 Контрола Барања за запирање на постојки и контрола 
на вратите итн.  

25 55 90 100 

22 Мебел и 
инсталации  

Маси, клупи итн. во инфраструктурата 100    

23 Уличен мебел 25 55 90 100 

24 Порти Бариери за билети итн. NA 100   

25 Плаќање на визни 
билети 

Вклучително машини за продажба NA 100   

26 Подобрување на слухот – системи за слушање 100    

27 Информации Главно во инфраструктура и возила  100    

На автобуски и трамвајски постојки  25 55 90 100 

28 Резервација Само во возови и меѓуградски автобуси  100    

29 Храна и напитоци Инфраструктура и регионални возови 100    

30 Лични предмети Внесување на помагала за попреченост во 
возила 

100    

31 Седишта со 
приоритет 

Во возила 100    

 


