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Агенција за безбедност саобраћаја је током
2016. године наручила пројекат “Методологија
бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима”, а пројекат је реализовао АМСС - Центар
за моторна возила.

УВОД

УВОД

Вршење бенчмаркинга треба да помогне свим
компанијама и организацијама које желе да
унапреде своје пословање кроз смањење људских
и материјалних губитака и смањење спречености
за рад запослених због учешћа у саобраћајним
незгодама или чињењем саобраћајних прекршаја,
смањење трошкова саобраћајних незгода, као и
боље и организованије функционисање обављања
редовних активности компаније или организације.

ЦИЉ БЕНЧМАРКИНГА
Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним
системима има за циљ унапређење функционисања
затворених система (компанија, јавних предузећа,
локалих самоуправа и сл.), пре свега у домену
послова и активности које су у непосредној вези
са ангажовањем саобраћајних средстава, пре свега
моторних возила и запослених који користе моторна
возила, као и њиховим безбедним учешћем у
саобраћају.
Рад у области безбедности саобраћаја у једном
затвореном систему је комплексан и захтева
озбиљност и професионалност на свим нивоима.
2 | Агенција за безбедност саобраћаја

ЦИЉ БЕНЧМАРКИНГА

Повећање безбедности саобраћаја у затвореним
системима ће свакако допринети повећању
безбедности саобраћаја у Републици Србији и
смањењу броја и последица саобраћајних незгода.

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима

Реализација бенчмаркинга захтева подршку највишег
менаџмента и схватање важности покретања
и спровођења активности везаних за унапређење
безбедности саобраћаја у затвореном систему
(организацији којом менаџмент управља).

ЦИЉ БЕНЧМАРКИНГА

Важност унапређења безбедности саобраћаја у
затвореним системима препозната је на највишем
нивоу кроз увођење и промовисање међународног
стандарда безбедности друмског саобраћаја ISO
39001. Установљавањем међународног стандарда
за област безбедности друмског саобраћаја, који
је пре свега намењен за примену у институцијама,
организацијама и приватним компанијама, учињен
је значајан корак у покушају да се управљање
безбедношћу саобраћаја уведе у сваку врсту
организације, са дефинисаним процедурама и
елементима управљања безбедношћу саобраћаја.
Са увођењем стандарда ISO 39001 организација
треба да развија свој сопствени систем управљања
безбедношћу саобраћаја.
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БЕНЧМАРКИНГ КАО АЛАТ

БЕНЧМАРКИНГ КАО АЛАТ
Основна идеја примене бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у затвореним системима јесте
успостављање алата за мерење и праћење управљања
безбедношћу саобраћаја у свакој врсти организације.
У том контексту могуће је препознати блиску
везу са најважнијим идејама увођења стандарда
безбедности саобраћаја ISO 39001. Квалитетним
бенчмаркингом препознају се проблеми који постоје,
потенцијални проблеми који могу да настану, али
и начини превазилажења постојећих проблема
и смањење ризика за настанак потенцијалних
проблема. Једноставно, квалитетним бенчмаркингом
препознају се могућности унапређења безбедности
саобраћаја у свакој организацији. Није претенциозно
рећи да Бенчмаркинг представља алат за смањење и
коначно елиминисање учесталости погибија и тешког
повређивања у саобраћајним незгодама. Применом
алата бенчмаркинга могуће је препознавање
економски
оправдане
улоге
успостављања
система безбедности саобраћаја у компанији или
организацији, која се остварује у смањењу трошкова
од саобраћајних незгода или саобраћајних прекршаја,
као и смањењу трошкова компаније због ефикаснијег
функционисања система и његових делова.
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ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА СТАНДАРДА ISO
39001:2012 ОД ЗНАЧАЈА ЗА БЕНЧМАРКИНГ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА
Међународни стандард безбедности саобраћаја
ISО 39001:2012 је стандард општег карактера који
даје основне смернице како и на који начин радити
на успостављању система безбедности саобраћаја.
Овај стандард је основа која, пре свега, указује на
потребу деловања у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на свим нивоима организовања, од
државе, преко региона, локалне самоуправе, али и
сваке организације. Стандард ISО 39001 препознаје
заједнички – коначни циљ сваке државе, заједнице
или организације у виду смањења смртног страдања
и тешког повређивања у саобраћајним незгодама.
Основни постулат
стандарда је да
свако треба да
допринесе и помогне
у свом домену
деловања: држава на
националном нивоу,
локална самоуправа
на локалном нивоу,
округ на окружном
нивоу, видови
организовања нпр.
предузећа у свом
делокругу послова и
деловања.

ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА СТАНДАРДА ISO 39001:2012
ОД ЗНАЧАЈА ЗА БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима
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• Предмет и подручје примене –
Системи управљања безбедношћу друмског
саобраћаја – Захтеви са упутствима за коришћење,
• Нормативне референце,
• Термини и дефиниције,
• Контекст организације,
• Лидерство,
• Планирање,
• Подршка,
• Функционисање,
• Вредновање перформанси,
• Побољшавање.

На основу анализе документа стандарда ISO 39001
закључено је да готово сви елементи унутрашњег
уређења система безбедности саобраћаја и
управљања системом, који су препознати у стандарду,
могу послужити као елементи за спровођење
бенчмаркинга безбедности саобраћаја у некој
компанији или организацији.
Стандард ISO 39001 даје опште смернице за
управљање
безбедношћу
саобраћаја
унутар
компаније/организације. Због тога је неопходно
детаљније разрадити поједине делове стандарда
како би се омогућило препознавање конкретних
индикатора који се могу применити у бенчмаркингу
безбедности саобраћаја у затвореним системима. Са
друге стране, поједини делови стандарда ISO 39001
се могу директно имплементирати, док се други
морају дорађивати у смислу повећања елемената које
је потребно уврстити у процес бенчмаркинга, а пре
свега у зависности од врсте организације и послова
које организација обавља.
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ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА СТАНДАРДА ISO 39001:2012
ОД ЗНАЧАЈА ЗА БЕНЧМАРКИНГ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА

Елементи стандарда ISO 39001 су:

МЕТОДОЛОГИЈА БЕНЧМАРКИНГА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима

МЕТОДОЛОГИЈА БЕНЧМАРКИНГА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЗАТВОРЕНИМ СИСТЕМИМА
Методологија за спровођење бенчмаркинга у
затвореним системима је базирана на анализи
постојеће доступне литературе, научних радова,
пројеката и студија у оквиру којих је обрађивана
тема бенчмаркинга безбедности саобраћаја у земљи
и иностранству.
Методологијом су обухваћени сви елементи
стандарда безбедности саобраћаја ISO 39001, који
су проширени и детаљно разрађени додатним
елементима потребним за спровођење бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним системима.
Методологија је базирана на основама лакше
практичне примене и разумевања основних стубова
и подстубова бенчмаркинга безбедности саобраћаја.
Елементи методологије су:
• Дефинисање ентитета или затворених система у оквиру
којих је оправдано или потребно спроводити бенчмаркинг
безбедности саобраћаја;
• Дефинисање велике групе индикатора (шира листа
индикатора) бенчмаркинга БС у затвореним системима
без обзира на ентитет у ком се индикатор може
применити;
• Препознавање и придруживање сваког појединачног
индикатора у односу на поглавље стандарда ISO 39001, као
и у односу на стуб безбедности саобраћаја (5 стубова БС);
• Дефинисање основних стубова индикатора
бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима;
• Дефинисање под-стубова основног стуба бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним системима;
• Математички модел израчунавања вредности
индикатора у сваком стубу и под-стубу.
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Дефинисање основних стубова индикатора бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у затвореним системима;



Дефинисање под-стубова основног стуба бенчмаркинга безбедности



Математички модел израчунавања вредности индикатора у сваком стубу и

саобраћаја у затвореним системима;

под-стубу.
График 1 - Нацрт методологије бенчмаркинга безбедности

саобраћаја у затвореним системима

Методологија бенчмаркинга безбедности саобраћаја у
затвореним системима
Анализа доступне литературе: научни часописи,
радови, студије и пројекти из области бенчмаркинга
безбедности саобраћаја

Транспортна компанија којој је
транспорт/превоз ПУТНИКА/
ТЕРЕТА примарна делатност

Остале организације,
институције – приватне
компаније или удружења

Компанија/организација која
обавља транспорт (превоз) за
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

Дефинисање шире листе индикатора бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним системима

Препознавање индикатора у
пет стубова безбедности
саобраћаја (UN, 2011)

Препознавање индикатора у
поглављу стандарда ISO 39001

Дефинисање основних стубова
индикатора бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у
зависности од намене организације
Дефинисање подстубова основног
стуба бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у зависности од намене
организације

Слика 1 - Нацрт методологије бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима
44 | страна
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ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГИЈЕ
У ЗАВИСНОСТИ ОД ЕНТИТЕТА
Затворени системи (компаније, организације и
сл.) у којима је потребно спроводити бенчмаркинг
безбедности саобраћаја су:
• Ентитет 1 – Компанија којој је транспорт/
превоз терета/путника примарна делатност;
• Ентитет 2 – Компанија/организација која
обавља транспорт/превоз за сопствене потребе;
• Ентитет 3 – Остале организације, институције –
приватне компаније или удружења.

Методологија
за
спровођење
бенчмаркинга
затворених система у погледу управљања
безбедношћу саобраћаја, без обзира на ентитет у
коме се примењује, структурирана је на исти начин,
а разлике у методологији се односе на укључивање/
искључивање појединих индикатора безбедности
саобраћаја у оцењивању затвореног система, у
зависности од врсте ентитета. Иако је методологија
за спровођење бенчмаркинга затворених система
дефинисана у односу на три врсте ентитета, може
се очекивати да и у оквиру наведених ентитета могу
постојати одређене специфичности затворених
система које захтевају одређена прилагођавања
методологије. С обзиром на различитости затворених
система, методологијом се даје могућност да поједини
подиндикатори буду искључени, тј. да не буду оцењени
(уз дато образложење у Извештају) зато што нису
примењиви на конкретни затворени систем, а да се
пондер подиндикатора који се искључује расподели на
остале подиндикаторе истог индикатора. Такође, иста
логика се може применити и у случају искључивања

ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГИЈЕ
У ЗАВИСНОСТИ ОД ЕНТИТЕТА

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима
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Поред тога, у оквиру осмог стуба – Стање безбедности
саобраћаја, такође, постоји могућност да се одређени
подиндикатори искључе из разматрања, а да се
пондери прерасподеле на остале подиндикаторе,
као и могућност да се цео осми стуб искључи из
разматрања, а у том случају, предлог је да се вредност
пондера осмог стуба (која износи 10) дода првом стубу
„Управљање системом безбедности саобраћаја“.
Основни стубови у оквиру којих је потребно
спроводити бенчмаркинг у затвореним системима
су:
1. Управљање системом безбедности саобраћаја;
2. Возни парк;
3. Здравствено стање возача;
4. Оптимално, безбедно и планско ангажовање
возача;
5. Спровођење обука са циљем безбедног и
ефикасног учешћа у саобраћају;
6. Спровођење провера са циљем безбедног и
ефикасног учешћа у саобраћају;
7. Активности са возачима који су учествовали у
саобраћајним незгодама или чине већи број
саобраћајних прекршаја;
8. Стање безбедности саобраћаја*.
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ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГИЈЕ
У ЗАВИСНОСТИ ОД ЕНТИТЕТА

индикатора, уколико екпертски тим процени да је
индикатор ирелевантан за конкретни затворени
систем. У случају искључивања индикатора, пондер
индикатора потребно је расподелити на преостале
индикаторе у оквиру истог стуба.

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима
График
2 - Прва
два нивоа
индикатора бенчмаркинга у затвореним
АМСС
– Центар
за моторна
возила
системима који се односе на Управљање безбедношћу саобраћаја (I)
НИВО 1 – ОСНОВНИ
ИНДИКАТОРИ

ВРСТА ЕНТИТЕТА

КОМПАНИЈА КОЈОЈ ЈЕ
ТРАНСПОРТ (ПРЕВОЗ)
ТЕРЕТА/ПУТНИКА
ПРИМАРНА ДЕЛАТНОСТ

25

I – Управљање системом
безбедности саобраћаја

НИВО 2 – ПОД-ИНДИКАТОРИ
5

Управљање на основу података

5 (6)

Финансирање послова БС

4 Сарадња са партнерима и заинтересованим странама

КОМПАНИЈА/
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА
ОБАВЉА ПРЕВОЗ ЗА
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

5 (6)

ОСТАЛЕ КОМПАНИЈЕ/
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Стратегија БС на нивоу компаније/организације

5

Лица за обављање послова БС

5

Унутрашња контрола БС

3

Промена броја возача (одлазак/долазак возача..)*

5

Постојање и квалитет рада контролних органа

3

Информисање

5

Примена савремених технологија у раду

5

Посвећеност менаџмента пословима БС

5

Праћење апсолутних и релативних показатеља

5

Праћење индикатора безбедности саобраћаја

5

Праћење ставова о опасностима у друмском саоб.

5

Постојање процедура БС унутар комп./орг.

2

Постојање процедура код других комп./орг.

6 (10)
4
3
4
4
4
3
НАПОМЕНА:

Усвојен стандард ISO 39.001
Промоција важности обављања послова БС
Преиспитивање система управљања БС

Анализа елемената неусаглашености од стране руков.
Препознавање узрока неусаглашености
Предузимање корективних мера у циљу отклањања...
Управљање, одржавање и заштита интерних саобраћ.*

Индикатори са чисто белом позадином и
црвеним словима са * се не примењују у
ентитету „ОСТАЛЕ КОМПАНИЈЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ“.
Индикатори са плавом позадином се код
ентитета „ОСТАЛЕ КОМПАНИЈЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ примењују са вредношћу
пондера који су дати у загради.

БС – Безбедност саобраћаја
СН – Саобраћајна незгода
ISO 39001 – Међународни стандард БС
(3, 4, 5, 25) – Вредности пондера придружене индикаторима бенчмаркинга

Слика 2 - Прва два нивоа индикатора бенчмаркинга у затвореним системима који се

односе на Управљање безбедношћу
саобраћаја
(I)
Агенција
за безбедност
саобраћаја | 11

График
Прва два
нивоа индикатора
бенчмаркинга у затвореним системима
АМСС3–-Центар
за моторна
возила
који се односе на II, III, IV, VII и VIII основни стуб – први ниво бенчмаркинга
НИВО 1 – ОСНОВНИ
ИНДИКАТОРИ

ВРСТА ЕНТИТЕТА

КОМПАНИЈА КОЈОЈ ЈЕ
ТРАНСПОРТ (ПРЕВОЗ)
ТЕРЕТА/ПУТНИКА
ПРИМАРНА ДЕЛАТНОСТ

10

VIII - Стање безбедности
саобраћаја*

КОМПАНИЈА/
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА
ОБАВЉА ПРЕВОЗ ЗА
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

НИВО 2 – ПОД-ИНДИКАТОРИ
25 (50)
25

Анализа релативних показатеља*

25

Анализа индикатора безбедности саобраћаја*

25 (50)
15

ОСТАЛЕ КОМПАНИЈЕ/
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Анализа ставова

15 (20) Старосна структура и намена возног парка

II – Возни парк

10 Власништво возила (кредит, лизинг, изнајмљена и сл.)
15 (20)

5 III - Здравствено стање возача

10

Анализа апсолутних показатеља

IV – Оптимално, безбедно и
планско ангажовање возача

Управљање возним парком - флотом

15

Опрема на возилима

15

Провера техничке исправности возила

10

Реализација контролних прегледа

10

Интерно одржавање возила*

10

Екстерно одржавање возила

35

Провера здравственог стања возача...

35

Спровођење редовних и ванредних лек. прегледа

30

Вођење евиденције о здравственим прегледима

30
35

Анализа ризика на рутама које се најчешће користе
Израда планова ангажовања возача

35 Праћење и вођење евиденција о ангажовању возача
15

VII – Активности са возачима
који су учестовали у СН или
чине већи број прекршаја

НАПОМЕНА:
Индикатор СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА*
је додатни индикатор, пожељно да се примењује
пре спровођења бенчмаркинга и може бити део
укупне оцене бенчмаркинга. Релативни
показатељи и индикатори се примењују у складу
са могућностима, што је описано у тексту
студије.
Индикатори са чисто белом позадином и
црвеним словима са * се не примењују у
ентитету „ОСТАЛЕ КОМПАНИЈЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ“.

20 Анализа СН у којима су учествовали возачи ком./орг.
20

Анализа најчешћих прекршаја возача/запослених

20

Мере кориговања понашања возача

20

Теоријске и практичне обуке

10

Праћење рада возача

10

Вођење евиденција о раду са овом групом возача

БС – Безбедност саобраћаја
СН – Саобраћајна незгода
ISO 39001 – Међународни стандард БС
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40) – Вредности пондера придружене индикаторима бенчмаркинга

Слика 3 - Прва два нивоа индикатора бенчмаркинга у затвореним системима који се
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за безбедност саобраћаја
односе на II, III, IV, VII и VIII основни стуб – први ниво бенчмаркинга

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима
График 4АМСС
- Прва
два нивоа
индикатора
– Центар
за моторна
возила бенчмаркинга у затвореним системима који се
односе на Спровођење обука (V) и Спровођење провера (VI)
НИВО 1 – ОСНОВНИ
ИНДИКАТОРИ

ВРСТА ЕНТИТЕТА

КОМПАНИЈА КОЈОЈ ЈЕ
ТРАНСПОРТ (ПРЕВОЗ)
ТЕРЕТА/ПУТНИКА
ПРИМАРНА ДЕЛАТНОСТ

10

НИВО 2 – ПОД-ИНДИКАТОРИ
25

V – Спровођење обука

25

КОМПАНИЈА/
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА
ОБАВЉА ПРЕВОЗ ЗА
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

ОСТАЛЕ КОМПАНИЈЕ/
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

10

VI – Спровођење провера

МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ

Обуке из области дефинисаних законом
Теоријске специјалистичке обуке

25

Практичне специјалистичке обуке

25

Вођење евиденција о обукама

20

Провере из области дефинисаних законом

20

Провере теоријске специјалистичке обуке

20

Провере практичне специјалистичке обуке

20

Провере способности кандидата за р. место возача

20

Вођење евиденција о проверама знања возача

БС – Безбедност саобраћаја
СН – Саобраћајна незгода
ISO 39001 – Међународни стандард БС
(5, 10, 20, 25, 40, 60) – Вредности пондера придружене индикаторима бенчмаркинга

Бенчмаркинг се врши на основу препознатих индикатора перформанси у
затвореним системима. Оцењивање индикатора се врши на два или три нивоа у
Слика 4 - Прва два нивоа индикатора бенчмаркинга у затвореним системима који се
зависности од припадности индикатора хијерархијски надређеном индикатору
односе на Спровођење обука (V) и Спровођење провера (VI)
(стубу). У оквиру стубова (индикатори првог нивоа) дефинисани су индикатори
другог нивоа у зависности од конкретног стуба. Индикатори другог нивоа се
је да Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима
даљеПожељно
могу делити
на конкретне индикаторе и у том случају постају индикатори
спроводи независни стручни тим од најмање три члана. Најмање један од
трећег нивоа. Индикатори другог и трећег нивоа се називају и подиндикаторима.
чланова тима
треба да поседује
одговарајућа
знања
методологије у
Све вредности
индикатора
се изражавају
на скали
од 0издообласти
100. Индикаторима
функционисања
и примене
бенчмаркинга
као алата
у безбедности
последњем
анализираном
нивоу,
у зависности
од броја
нивоа на саобраћаја.
ком се врши
АМСС
– Центар
за моторна
Обично
је
овај
члан
тима
уједно
и
руководилац
експертског
тима.
Такође,
врло возила
тзв. „прво експертско оцењивање“, се од стране експертског тима додељују
је пожељно,
фази промовисања
и4.3.1
увођења
бенчмаркинга
коефицијенти
напосебно
скали оду0почетној
до 1, заокружени
на једну или
двеОцењивање
децимале,
методом
индикатора „н
као
алата
безбедности
саобраћаја,
да
руководилац
експертског
тима
поседује
експертске оцене. Коефицијенти се додељују у свим стубовима, осим у стубу
одговарајуће
искуство
у области
методологије
бенчмаркинга
и њене
Стање
безбедности
саобраћаја
у израде
затвореном
I ниво
оцењивања:
Формула
за I ниво оцењивања
𝑛𝑛
практичне
примене.
Најмање један
члан тима треба да поседује знања из
систему,
где се тзв.
„прво оцењивање
индикатора“
𝑂𝑂𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎 𝑋𝑋 =
𝑘𝑘 ∗ 𝑤𝑤3𝑖𝑖
и научне области
возила или стручне 3𝑖𝑖
и научне𝑖𝑖 области
вршистручне
на другачији
начин, експлоатације
који је детаљније
𝑖𝑖=1
описан
у пројекту.
Коефицијенти
моторних
возила.
Исто тако, најмање један члан тима треба да има одговарајућа
Ocena X3i – оцена i-тог индикатора у III стубу,
Где је:
додељени
одговарајућем
знања и радно искуство на kруководећим
позицијама
у транспортним
– коефицијент придружен
индикатору
у тзв.
i
„првом
–
основном
оцењивању“,
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑋𝑋
–
оцена
индикатора у II
индикатору
на
основу
експертског
компанијама или организацијама које обављају транспорт терета илиi-тог
превоз
w
–
тежински
пондер
индикатора
у
III
стубу,
𝑘𝑘 – коефицијент придружен индикато
3i
мишљења,
путника.множе се са пондером
n – број индикатора који𝑤𝑤припадају
истом
надређеном
– тежински
пондер
индикатора у II
одговарајућег индикатора.
стубу/под-стубу (на већем хијерархијском нивоу).

𝑛𝑛 – број индикатора који припадају ист
хијерархијском нивоу).
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II ниво оцењивања:

На основу
је
Као пример
најбоље дефинисане
праксе може семетодологије
издвојити ЈКП реализован
„Београдски водовод
и

пилот који
пројекат
бенчмаркинга
затворених
система
канализација“,
има највећи
проценат успешности
у овој
областиу (83%).

погледу
саобраћаја,
у три
Позитивни
ставовиуправљања
о опасностимабезбедношћу
у друмском саобраћају
су неопходан
услов за

врсте
Изабрани
затворениа системи
безбедно
учешћеентитета.
возача/запослених
у саобраћају,
по узору су
на ЈКП

предузеће
„Севертранс“
Сента,
ЈКП „Београдски
„Београдски
водоводд.о.о.
и канализација“,
и остале
организације
могу утицати на

променуводовод
ставова запослених/возача
о појединим
факторима
ризика у друмском
и канализација“
и локална
самоуправа

саобраћају.
Врбас.

Упоредна анализа резултата успешности
посматраних ентитета по свим основним стубовима/
8.2 Оцена
управљања
системом безбедности
саобраћаја
према је
областима
(индикаторима
првог нивоа)
приказана
ентитетима
на наредном графику, а детаљни резултати за сваки од
анализираних затворених система по индикаторима
Упоредна анализа резултата успешности посматраних ентитета по
(стубовима) и подиндикаторима могу се наћи у
основним стубовима/областима (индикаторима првог нивоа) приказана
пројекту.

Графику 73.

свим

је на

График 5 - Приказ успешности индикатора (стубова) безбедности
саобраћаја за сваки од посматраних затворених система
Управљање системом
безбедности саобраћаја

100%

Стање безбедности
саобраћаја

80%

Возни парк

60%
40%
20%

Активности са возачима који
су учествовали у СН или чине
већи број прекршајa

0%

Здравствено стање возача

Оптимално, безбедно и
планско ангажовање возача

Спровођење провера

Спровођење обука
ЈКП БВК

Севертранс

ЛС Врбас

График 73 - Упоредна анализа успешности индикатора – стубова безбедности

Свеобухватно саобраћаја
посматрано,
у свим областима/
према ентитетима
стубовима ЈКП БВК је показала бољу успешност,
у односу
на преостала
ентитета, осимЈКП
у стубу
Свеобухватно
посматрано,
у свим два
областима/стубовима
„Београдски
„оптимално,
безбедно
и
планско
ангажовање
водовод и канализација“ је показала бољу успешност, у односу на преостала два
возача“,
у коме
је предузеће
„Севертранс“
остварило
ентитета,
осим у стубу
„оптимално,
безбедно
и планско ангажовање
возача“, у
резултате
(90%остварило
успешности,
у односу
89%
коме је боље
предузеће
„Севертранс“
боље резултате
(90%на
успешности,
у
односу на
89% успешности
у ЈКП
„Београдски водовод и канализација“).
успешности
у ЈКП
БВК).
174саобраћаја
| страна
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ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ

АМСС – Центар за моторна возила

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима

У односу на локалну самоуправу Врбас, оба преостала
ентитета су постигла далеко боље резултате и у
одређеној мери успешно управљају појединим
АМСС – Центар за моторна возила
елементима система безбедности саобраћаја у
својим
организацијама.
ЈКПоба„Београдски
водоводсу пос
У односу на
локалну
самоуправу Врбас,
преостала ентитета
и канализација“,
са укупном
успешности
далеко боље
резултате и у одређеној
мериоценом
успешно
управљају појед
система
управљања
безбедношћу
саобраћаја
од 63%,
елементима система безбедности саобраћаја у својим организацијама.
представља пример добре праксе у свим областима, тако
„Београдски водовод и канализација“ (График 74), са укупном оц
да искуства из овог затвореног система могу послужити
успешности система управљања безбедношћу саобраћаја (63%), предст
као добра основа за успостављање функционисања
пример добре у свим областима, тако да искуства из овог затвореног сис
система безбедности саобраћаја унутар сваког другог
могу послужити
као добра
основа за успостављање функционисања сис
затвореног
система.
безбедности саобраћаја унутар сваког другог затвореног система.
График 6 - Проценат успешности затворених система у
погледу управљања безбедношћу саобраћаја
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График 74 - Проценат успешности затворених система у погледу управљања

Сва три ентитета су мање или више одмакла са
безбедношћу саобраћаја према ентитетима
успостављањем
система управљања безбедношћу
саобраћаја унутар своје организације. У сва
Сва три ентитета
су мањеуочена
или више
одмаклазаса побољшањем
успостављањем сис
три ентитета
је потреба
управљања перформанси
безбедношћу саобраћаја
своје организације.
у погледу унутар
управљања
безбедношћу У сва
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саобраћаја,
при чему
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у односу
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заостатку у односу на остала два ентитета и у наредном периоду мора пред
одговарајући
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мера

у
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Преду

„Севертранс“ има тенденцију непрестаног унапређења система управаљ
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безбедношћу саобраћаја, те се резултати
бенчмаркинга
могу искористити

би се мере усмериле на оне области које су показале најмањи ниво успешн

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗAПOСЛEНИХ
И ПОСЛОДАВАЦА У ВЕЗИ СА УВОЂЕЊЕМ
СТАНДАРДА ISO 39001

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗAПOСЛEНИХ
И ПОСЛОДАВАЦА У ВЕЗИ СА УВОЂЕЊЕМ
СТАНДАРДА ISO 39001
Један од резултата пројекта представља План и
програма обуке зaпoслeних и послодаваца у вези са
увођењем стандарда ISO 39001 који има за циљ да
дефинише обим и садржај образовне материје, као
и време потребно за оспособљавањe запослених за
обавезе и активности у вези са увођењем стандарда
ISO 39001 у организацијама.
Предмет овог Плана и програма је међународни
стандард ISO 39001:2012, Road traffic safety (RTS)
management systems – Requirements with guidance
for use (SRPS ISO 39001:2016). Овај међународни
стандард се примењује на сваку организацију, без
обзира на врсту, величину, производ или услугу
коју пружа. Свака организација која жели да уведе
стандард ISO 39001 може користити предметни План
и програм обуке.
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ИНТЕРНИ БЕНЧМАРКИНГ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Бенчмаркинг затвореног система са аспекта
управљања безбедношћу саобраћаја, према начину
спровођења, може бити интерни и екстерни.
Интерни бенчмаркинг се спроводи од стране
запосленог особља у
затвореном систему, и
представља добру основу ка успостављању праксе
вредновања перформанси система управљања
безбедношћу саобраћаја у затвореном систему, али
главни недостатак су субјективност и пристрасност
лица која спроводе бенчмаркинг.
Екстерни бенчмаркинг се спроводи од стране
екстерних ресурса – квалификованог, независног
АМСС – Центар за моторна возила
лица или тима
лица изван затвореног система.
Организација може
спроводити интерни
бенчмаркинг на
годишњем нивоу како би
извршила самопроцену
сопствених перформанси
са аспекта управљања
безбедношћу саобраћаја,
док се екстерни
бенчмаркинг препоручује,
такође, на годишњем
нивоу, ако организација
не спроводи интерни
бенчмаркинг, односно,
на двогодишњем или
трогодишњем нивоу,
уколико организација
спроводи интерни
бенчмаркинг.

ИНТЕРНИ БЕНЧМАРКИНГ

ИНТЕРНИ БЕНЧМАРКИНГ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима

Одређивање одговорног лица за
спровођење бенчмаркинга
Упознавање са елементима бенчмаркинга,
у зависности од врсте организације
Упознавање са начином оцењивања
дефинисаних индикатора/подиндикатора
Припрема за спровођење бенчмаркинга
(прикупљање података и документације)
ОЦЕЊИВАЊЕ ИНДИКАТОРА/
ПОДИНДИКАТОРА
Формирање и објављивање Извештаја о
спроведеном бенчмаркингу
Сагледавање резултата и дефинисање мера
(на свим нивоима)

Слика 5 - Кораци за спровођење интерног бенчмаркинга затвореног система са аспекта
управљања безбедношћу саобраћаја
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Уколико затворени систем донесе одлуку о спровођењу интерног бенчмаркинга

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним
системима се, као и стандард безбедности саобраћаја
ISO 39001, може примењивати у свим компанијама
и организацијама, на свим нивоима организовања,
па се стога може, и треба, посматрати у најширем
контексту.
Пројекат је као основни циљ имао задатак да
дефинише методологију рада у области бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним системима.
Методологијом су дефинисани сви индикатори и
под-индикатори које је потребно пратити у једном
затвореном систему. На свим нивоима индикатора
препознато је укупно више од 125 индикатора (подиндикатора), што даје изузетну оправданост потребе
праћења бенчмаркинга безбедности саобраћаја у
затвореним системима. Са друге стране, поузданост
бенчмаркинга је на завидном нивоу у односу на број
анализираних индикатора.
Највећа потреба, препозната од стране самог
затвореног система, за увођењем алата бенчмаркинга
је у транспортним предузећима (транспорт терета
и превоз путника) и компанијама које обављају
транспорт (превоз) за сопствене потребе. Овакав
закључак је и очекиван, с обзиром да ове врсте
затворених система могу имати највећу корист од
примене алата бенчмаркинга безбедности саобраћаја.
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