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Бенчмаркинг (стандард за поређење) – је у основи техника стратешког
менаџмента, нови концепт који се примењује у безбедности саобраћаја
са циљем унапређења функционисања система безбедности
саобраћаја или његових појединих делова (Кукић, Д. 2015). То је процес
непрекидног мерења сопствених перформанси у односу на установљену
најбољу праксу у датом систему или елементу система.
Пилот пројекат „Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и
успостављање система безбедности саобраћаја у локалним самоуправама“
у потпуности је реализован од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Пројекат представља наставак активности на увођењу праћења и
оцењивања функционисања система безбедности саобраћајa по локалним
самоуправама Републике Србије, започетих 2014. године, реализацијом
пројекта „Метод бенчмаркинга (Benchmarking) институција безбедности
саобраћаја у локалним самоуправама у Републици Србији, стратешки значај
и потенцијал“.1
Локална тела за безбедност саобраћаја имају најважнију улогу у
систему безбедности саобраћаја у локалним самоуправама. Због тога
је концепт пројекта припреман на начин да највећи део активности буде
усмерен управо ка јачању улоге и активности локалних тела за безбедност
саобраћаја.
Пројектом је обухваћено једанаест локалних самоуправа: Богатић, Ваљево,
Зрењанин, Ковин, Краљево, Крушевац, Лозница, Сремска Митровица,
Уб, Чачак, Шабац, од којих осам (8) имају статус града, док три (3) локалне
самоуправе имају статус општине.
Пројекат „Бенчмаркинг безбедности
саобраћаја на локалном нивоу и
успостављање система безбедности
саобраћаја у локалним самоуправама“
се можете преузети на сајту Агенције за
безбедност саобраћаја:
http://abs.gov.rs/preuzimanje/1664
Пројекат реализовала Криминалистичко полицијска академија, за потребе Агенције за безбедност саобраћаја.
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Циљ пројекта је :
- успостављање, односно јачање система безбедности
саобраћаја у локалним самоуправама Републике Србије ;
- промоција бенчмаркинга као алата који се примењује
у безбедности саобраћаја и сагледавање користи од његове
практичне примене, која се пре свега огледа у идентификацији
проблема у функционисању система и његових делова и
промовисању добре, односно најбоље праксе у области
безбедности саобраћаја;
- креирање оквира за успостављање трајног процеса
евалуације ефикасности локалних самоуправа у безбедности
саобраћаја као значајног аспекта у свеукупном систему
безбедности саобраћаја.

Пројекат се састоји из шест поглавља и два прилога.
I поглавље садржи увод у пилот пројекат и опис бенчмаркинга као алата
у безбедности саобраћаја;
II поглавље садржи методологију рада на пројекту концепт бенчмаркинга
на основу пет стубова безбедности саобраћаја и математички модел
бенчмаркинга примењен на територијама локалних самоуправа;
III поглавље садржи дефинисање и опис свих индикатора безбедности
саобраћаја подељених у пет стубова безбедности саобраћаја;
IV поглавље садржи резултате бенчмаркинга (по стубовима безбедности
саобраћаја и за сваку локалну самоуправу посебно);
V поглавље садржи резултате заједничких активности стручног тима
Агенције за безбедност саобраћаја и локалних самоуправа укључених у
пројекат, пре свега локалних савета;
VI поглавље садржи сумиране најзначајније резултате истраживања и
рекапитулацију активности на пројекту;
I прилог садржи анализе стања безбедности саобраћаја по локалним
самоуправама укљученим у пројекат;
II прилог садржи детаљне резултате бенчмаркинга по индикаторима
који нису приказани у основном тексту пројекта.
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ПЛАН И ФАЗЕ РЕАЛИ
I ФАЗА

Скенирање локалних самоуправа
- ТКПБС (чланови, седнице, активности,
програм )
- Активности локалне самоуправе
- Препознавање елемената система у
конкретној локалној самоуправи
(институција и организација)

Укључени представници Агенције:
директор и/или помоћник директора;
2 представника Сектора за
истраживања;
1 представник Сектора за превенцију и
локалне самоуправе
Временски период потребан за
реализацију активности је 2-3 дана по
свакој лок. самоуправи

Резултат – I фазе

Идентификација проблема у
погледу функционисања система
безбедности саобраћаја
4 | Агенција за безбедност саобраћаја

II ФА

Рад са локални
другим елемен
(институције и
конкретној лока

Управљање на о

Усмеравање на кон
функционисању
Унапређење

Реализација конкре
ТКПБС или конкретн
сист

Помоћ у писању Про
за 2016.

Временски пери
реализацију актив
свакој лок. с

Резултат

Бенчмаркинг и
организација н
локалне са

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и успостављање система
безбедности саобраћаја у локалним самоуправама

ИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

АЗА

им Саветом и
нтима система
организације) у
лној самоуправи

основу података

нкретне проблеме у
у инст. и органа
координације

етних активности са
ном институцијом у
тему

ограма рада Савета
. годину

иод потребан за
вности је 3 дана по
самоуправи

т – II фазе

институција и
на територији
амоуправе

III ФАЗА

Припрема извештаја и сумирање
свих активности
Представљање резултата
Бенчмаркинга институција и
организација за сваку локалну
самоуправу

Евалуација програма рада сваке
локалне самоуправе за 2016. годину

Евалуација Пројекта (реализација до
половине 2016. године)

Одрживост пројекта представљена кроз
надовезивање на друге активности АБС
и пројекте из ИПА фондова

Резултат – III фазе

Резултати пилот пројекта
доступни најширем кругу
корисника путем интернета
Агенција за безбедност саобраћаја | 5

МЕТОДОЛОГИЈА
Методологија је замишљена на начин да се до бенчмаркинга на локалном
нивоу долази кроз директан рад са локалним самоуправама.
Директан рад спроводи независтан експертски тим сачињен од
представника Агенције за безбедност саобраћаја.
Тим има задатак да у директном раду са најважнијим субјектима
безбедности саобраћаја на локалном нивоу, дође до експертске,
независне оцене функционисања система безбедности саобраћаја на
територији града, односно општине.
Задатак експертског тима није само бенчмаркинг, односно оцена
активности и субјеката, већ и покретање локалних ТКПБС2, помоћ и
подршка у успостављању система безбедности саобраћаја.
У оквиру методологије посебно је назначен и издвојен рад са:
- локалним телом за координацију послова безбедности саобраћаја;
- саобраћајном полицијом;
- управљачем локалних путева и улица;
- образовним установама.

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја по
стубовима безбедности саобраћаја
Бемчмаркинг безбедности саобраћаја је подељен по стубовима
безбедности саобраћаја. Усвојен је концепт од пет стубова у складу
са документом „Глобални план деценије акције за безбедност саобраћаја
2011-2020“, који је објавила Светска здравствена организација (WHO,
2010). Посматрање система безбедности саобраћаја кроз његове целине
дефинисане на начин представљен са пет стубова је интуитиван и добро
препознаје све кључне аспекте у систему управљања.
Сваки стуб се дели на под-стубове у оквиру којих су дефинисани
конкретни индикатори.
ТКПБС – Тело за координацију послова безбедности саобраћаја
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Модел обухвата 5 стубова безбедности саобраћаја, 21 под-стуб и 108
индикатора бенчмаркинга безбедности саобраћаја на локалном нивоу.
НУЛТИ НИВО

НИВО 1 – СТУБОВИ БС

НИВО 2 – ПОД-СТУБОВИ
10
10
10
10
10

60

Управљање безбедношћу саобраћаја

10
10
10
5

ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

10

11 ЛС

5

Управљање на основу података
Рад ТКПБС

Планирање и трошење средстава за БС
Финансирање БС

Стратегија БС
Управљач пута на локалном нивоу

Саобраћајна полиција
Образовно-васпитне институције

Остале институције
Кординација институција и организ. укључених у систем БС
Медији

Богатић
20

Ваљево

Зрењанин

20
10

Безбедност путева

Ковин

20

Краљево

20

Крушевац
Лозница
С. Митровица

20

10

50

Безбедност возила

50

Уб
40

Чачак
Шабац

40

10

Безбедност учесника

10
10

20
20
10

Брига након СН

20
20

ТКПБС – Тело за Координацију Послова Безбедности Саобраћаја
БС – Безбедност Саобраћаја
СН – Саобраћајна Незгода
ХМС – Хитна Медицинска Служба
(5, 10, 20, 25, 40, 60) – Вреднос ти понде ра придружене индикаторима бе нчмаркинга

20

Управљање, заштита и одржавање јавних путева
Техничко регулисање саобраћаја

Урбанизам
Управљање саобраћајем и путевима

Примена савремених алата EC 96/2008

Старост и исправност возног парка
Процентуална заступљеност категорија возила

Ризици страдања појединих категорија учесника у саоб.
Понашање изражено индикаторима
Ставови о опасностима учесника у саобраћају

Понашање изражено прекршајима
Територијална расподељеност ХМС
Стање возног парка ХМС
Обученост и бројност особља за рад у ХМС

Просечно време одзива ХМС
Координација у раду хитних служби
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Математички модел Бенчмаркинга
Индикатори из стубова који се односе на управљање безбедношћу
саобраћаја и безбедност путева се оцењују експертском оценом.
Оцене се доносе на основу:
- утисака са заједничких састанака;
- разговора са представницима институција
у локалним самоуправама;
- материјала прикупљених током Пројекта;
- материјала и података који су од раније доступни Агенцији.
Експертске оцене се доносе на основу заједничког усаглашавања
експерата који су учествовали у обиласку локалне самоуправе.
У осталим стубовима безбедности саобраћаја (безбедност возила,
безбедност учесника и брига након саобраћајне незгоде), оцена се
доноси на основу доступних података из других пројеката Агенције
(ставови, индикатори и сл.).
Сви индикатори предложени методологијом се изражавају као
процентуалне вредности и изражавају се на скали од 0 до 100, при
чему је већа вредност боља са аспекта безбедности саобраћаја.
Оцена вредности индикатора (на нивоу целокупног пројекта, нивоу
стубова и под-стубова) се добија као сума производа тежинских
коефицијената и вредности индикатора на нижем хијерархијском
нивоу (који су са оцењиваним индикатором међусобно повезани)
подељена са 100.
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Карактеристике математичког модела
Бенчмаркинга и примењене методологије
Прецизност у оцени вредности индикатора у методологији није од
суштинског значаја за добијање резултата, с обзиром да је суштина да
се две локалне самоуправе упореде у смислу која је лошија, а која је
боља.
Основне карактеристике унапређене методологије и дефинисаног
математичког модела су:
Модел користи једноставан математички апарат, без потребе
за специјализованим софтверским пакетима, користећи математичке
операције;
Модел не даје апсолутно прецизан резултат, али даје „довољно
прецизан“ резултат за поређење локалних самоуправа;
Модел омогућава препознавање „слабих тачака“ у систему ка
којима треба деловати и омогућава дефинисање циљева, који се исто могу
изражавати на скали од 0 до 100;
Методологија омогућава давање приоритета сваком индикатору
засебно, на сваком нивоу, кроз дефинисање одговарајућих пондера;
Методологијом је могуће објединити мноштво различитих
индикатора у јединствени индекс, а индекс вредности индикатора је
могуће израчунати на било ком хијерархијском нивоу;
Спровођење методологије није временски захтевно и након
обиласка локалних самоуправа вредности индикатора се одређују
једноставно без прецизних методолошких правила за израчунавање;
Списак индикатора у бенчмаркинг анализи може сваком експерту
послужити као јединствена „чек листа“ која тачно указује на које све аспекте
се мора обратити пажња када је у питању рад институција у безбедности
саобраћаја у локалним самоуправама;
Индикаторима је обухваћен широк спектар различитих аспеката
у систему безбедности саобраћаја који су подељени по препознатљивим
стубовима Деценије акције за безбедност саобраћаја.
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Резултати истраживања бенчмаркинга на
локалном нивоу
Оцењивање по стубовима безбедности саобраћаја обављено је
агрегацијом резултата за све локалне самоуправе укључене у пројекат,
према дефинисаној методологији и са изабраним вредностима пондера
свих стубова и под-стубова безбедности саобраћаја.
Управљање
безбедношћу
саобраћаја
60
50
40
30

Брига после СН

20
10

Безбедност
путева

0

Безбедност
учесника

Безбедност
возила

На слици је представљена оцена бенчмаркинга по стубовима
безбедности саобраћаја.
Оцена стања по стубовима безбедности саобраћаја представљена на слици
квалитетно описује стање које важи на територији читаве државе, јер су
изабране општине и градови добар репрезент и довољан узорак који
описује стање на територији Републике Србије .
Стубови Безбедност путева и Управљање безбедношћу су лошије
оцењени у односу на стубове Безбедност учесника, Безбедност возила
и Бригу после саобраћајне незгоде.
Стубови Безбедност путева и Управљање безбедношћу су добили
вредност око 30 од максималних 100.
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Краљево
60

Сремска
Митровица

Лозница

50
40
30

Чачак

Шабац

20
10
0

Ваљево

Уб

37,2

Крушевац

Богатић

Нови
К н ежевац
Суботи ц а

Кањи ж а

Зрењанин

Ч ок а

С ен та

Бач к а
Топ ол а

С омбор

Мал и
Иђош

Кул а
А п ати н

Нова
Цр ња

Нови
Беч еј

Беч еј

С р бобр ан

Жи ти ште

Вр бас

Оџ ац и
Бач

Ковин

К и к и н да

А да

Темер и н

Бач к и
Бач к аПетр овац

Жабаљ

Нови
С ад

Пал ан к а

Беоч и н

Ср.
Карл овц и

С р емск а
Ми тр ови ц а

Пл ан ди ште

Ти тел

Ковач и ц а
А л и бун ар
Оп ово

Ин ђи ја

Ир и г

Ши д

Стар а
Пазова

Рума

Пећ и н ц и

Вр шац

Бел а
Цр к ва

Пан ч ево

Палилула

Богати ћ

С еч ањ

Зр ењан и н

Сурчин Земун

Кови н

С. Град
Врачар
Нови БГД
С. Венац
Звездара
Раковица

На слици је представљена укупна оцена бенчмаркинга за сваку локалну
самоуправу укључену у пројекат.
Шабац

Чукарица
Вождовац

Вл ади ми р ц и

Л оз н и ц а

Коц ељева

БЕОГРАД
Барајево

Обреновац

С медер ево

Љубови ја

Ми он и ц а

К л адово

Куч ево

Младеновац

Лазаревац

Л ајк овац

Ваљево

Гол убац

Мал о
Цр н и ћ е

Сопот

Уб

К руп ањ
Мал и
Звор н и к
Осеч и н а

Вел и к о
Гр ади ште

Пож ар евац

Гроцка

А р ан ђел овац

Љи г

Мајдан п ек

С медер евск а
Жабар и
Пал ан к а
Петр овац
Вел и к а
Пл ан а

Неготи н

Жагуби ц а
С ви л ајн ац
Рач а
Л ап ово
Баточ и н а
Десп отовац
К р агујевац
Ћуп р и ја
Јагоди н а

Топ ол а

Гор њи
Ми л ан овац

Бор

Укупна оцена система безбедности саобраћаја јасно указује на боље и
лошије рангиране локалне самоуправе.
Косјер и ћ

Баји н а
Башта

Уж и ц е

Ч ајети н а

Пр и бој

Нова
Вар ош

Кнић

Пожега

А р и ље

Ч ач ак

Пар аћ и н

Рек овац

Л уч ан и

К р аљево Вр њач к а
Бања

Ивањи ц а

Пр и јеп оље

С ок обања

К њажевац

А л екси н ац

К рушевац

А л ексан др овац

Зајеч ар

Бољевац

Раж ањ
Вар вар и н
Тр стен и к
Ћи ћ евац

С вр љи г

Брус

Ни ш
Ни шк а
Мер оши н а
Бел а
Бања
Пал ан к а
Дољевац Гаџ и н
Х ан

Бл ац е

Локалне самоуправе Краљево и Зрењанин су добиле најбољу
укупну оцену система безбедности саобраћаја.
Најлошије су оцењене локалне самоуправе Богатић, Уб и
Сремска Митровица.
Рашк а

Пр ок уп ље

С јен и ц а

Жи тор ађа

Кур шумл и ја

Нови
Паз ар

Л еп осави ћ

Тути н

Бојн и к

Звеч ан
Косовск а
Ми тр ови ц а

Зуби н
Поток

Исток

Медвеђа

Вуч и тр н

Клина

Оби л и ћ
Пр и шти н а

Гл оговац Косово
Поље

Деч ан и

Л и п љан

Косовск а
Камен и ц а

Гњи л ан е

Ор аховац

Ђак ови ц а

Ново
Брдо

Сува
Рек а

Пр и з р ен

Ур ошевац

Ви ти н а

Пи р от

Бабушн и ц а

Вл асоти н ц е

Л ебан е

Подујево

С р би ц а

Пећ

Л еск овац

Ди ми тр овгр ад

Цр н а
Тр ава

Вл ади ч и н
Сурдул и ц а
Х ан

Вр ање

Бујан овац

Боси л егр ад

Тр гови ште

Пр ешево

Кач ан и к

Гор а
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СТУБ I Управљање безбедношћу саобраћаја
Краљево
Сремска
Митровица

60

Лозница

50
40
30

Чачак

Шабац

20
10
0

Ваљево

Уб

Просек
31,8

Крушевац
Зрењанин

Богатић

Ковин

У просеку, посматрано за све локалне самоуправе које су укључене у
пројекат, стуб који се односи на управљање безбедношћу саобраћаја,
је достигао просечну вредност од 31,8% у односу на максималну оцену
и ниво који осликава потпуну успешност у раду изражену вредношћу 100.
Краљево, Зрењанин и Ваљево су стварили најбоље резултате у овом
стубу.
Богатић, Уб и Сремска Митровица су остварили најлошије резултате.
Локалне самоуправе које су остварили најбоље резултате би могле да
буду пример добре праксе за остале локалне самоуправе.
Највећи потенцијал за унапређење Управљања безбедношћу
саобраћаја се види кроз постојање свести и кроз спремност надлежних
субјеката на локалном нивоу да се успостави ефикасан систем
управљања безбедношћу саобраћаја. Добијање политичке воље је
неопходан услов који представља велики потенцијал за успостављање и
побољшање управљања.
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СТУБ I I Безбедност путева
Краљево
Сремска
Митровица

40

Лозница
30
20

Чачак

Шабац

10
0

Ваљево

Уб

Крушевац

Просек
28,4

Зрењанин

Богатић

Ковин

У просеку, посматрано за све локалне самоуправе које су укључене у
пројекат, стуб који се односи на безбедније путеве, је остварио вредност
од 28,4% у односу на максималне резултате који се могу остварити.
Посматрајући тренутно стање за сваку од пет кључних области рада,
најлошији резултати су остварени за овај стуб (ни једна локална
самоуправа није достигла више од 40% од максималне оцене).
У овом стубу све локалне самоуправе имају потребу за радом и
напредовањем како би се побољшали резултати.
Зрењанин и Чачак (нешто мање од 40% од максималне оцене) су у овом
стубу достигли највиши ниво, али и код њих има још доста простора за
побољшање.
Богатић и Уб, у овом стубу, су остварили најлошије резултате и имају
највећу потребу за побољшањем.
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СТУБ I I I Безбедност возила
Краљево
Сремска
Митровица

70

Лозница

60
50
40

Чачак

Шабац

30
20
10
0

Ваљево

Уб

Крушевац

Просек
56,6

Зрењанин

Богатић

Ковин

У овом стубу локалне самоуправе се налазе, приближно, на пола пута до
достизања стања које осликава потпуну успешност у раду.
У просеку, локалне самоуправе које су укључене у пројекат су достигле
вредност од 56,6% од максималне оцене за рад и активности у стубу
Безбеднија возила.
Оцена за Безбедност возила се добија на основу:
- података о старости возног парка у оквиру ког је анализиран и
квалитет рада станица за технички преглед моторних возила
- процентуалне заступљености појединих категорија возила попут
моторизованих двоточкаша, теретних возила и трактора.
У овом стубу Сремска Митровица (око 70% од максималне оцене) је
остварила најбоље резултате и могла би да буде добар пример осталим
локалним самоуправама.
Уб и Шабац, у овом стубу, имају највећу потребу за побољшањем и
унапређењем рада (тренутно око 40% од максималне оцене).
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СТУБ I V Безбедност учесника
Краљево
Сремска
Митровица
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Лозница
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55,4

Зрењанин

Богатић
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Просечна оцена за стуб Безбеднији учесници у саобраћају за
посматране локалне самоуправе износи 55,4% од максималне
вредности.
Може се уочити да у овом стубу нису велике разлике
између локалних самоуправа (све локалне самоуправе су
добиле оцене од 50% до 63% од максималне вредности).
Поредећи локалне самоуправе између себе најбољу оцену има
Зрењанин (око 63%), а најлошију Уб (око 50%).
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СТУБ V Деловаље након саобраћајне незгоде
Краљево
Сремска
Митровица

60

Лозница

50
40
30

Чачак

Шабац

20
10
0

Ваљево

Уб

Крушевац

Просек
42,4

Зрењанин

Богатић

Ковин

У просеку, посматрано за све локалне самоуправе које су укључене у
пројекат, у овом стубу се тренутно стигло до 42,4% од максималне оцене
и потпуне успешности у раду.
У овом стубу Крушевац (око 60% од максималне оцене) и Сремска
Митровица (око 55% од максималне оцене) имају најбоље оцене и
могли би бити узор осталим локалним самоуправама.
Зрењанин, Чачак (око 30% од максималне оцене) и Уб (око 35% од
максималне оцене) у овом стубу имају највећу потребу за побољшањем.
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Управљање безбедношћу саобраћаја
БОГАТИЋ
Управљање на основу
података
60
Медији

Рад ТКПБС

50
40
30

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Планирање и трошење
средстава за БС

20
10
0

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС
Управљач пута на
локалном нивоу

Саобраћајна полиција

Просек

Богатић остварује веома ниске
резултате по готово свим подстубовима у оквиру управљања
безбедношћу саобраћаја.
Поједине институције имају одређене
активности усмерене ка повећању
безбедности саобраћаја, највише се
издваја саобраћајна полиција.
Није
успостављена
адекватна
координација између свих субјеката
укључених у систем безбедности
саобраћаја.

Богатић

ВАЉЕВО
Управљање на основу
података
70
Медији

60

Рад ТКПБС

50
40

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Планирање и трошење
средстава за БС

30
20
10
0

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС

Саобраћајна полиција

Просек

Управљач пута на
локалном нивоу

Ваљево има у великој мери
успостављен систем управљања
безбедношћу саобраћаја, а што
указују вредности под-стубова у
оквиру управљања безбедношћу
саобраћаја.
Издваја се као локална самоуправа
која има изузетно високо оцењен
рад
образовних
институција,
рад и опремљеност саобраћајне
полиције,
добру
координацију
између институција и квалитетно
планирање мера.
Ваљево нема усвојену стратегију
безбедности саобраћаја.

Ваљево
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ЗРЕЊАНИН
Управљање на основу
података
70
Медији

Зрењанин има прилично стабилан
систем управљања безбедношћу
саобраћаја и посебно се издваја
квалитетном раду локалног
Планирање и трошење по
средстава за БС
управљача пута.

Рад ТКПБС

60
50
40

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

30
20
10
0

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС
Управљач пута на
локалном нивоу

Саобраћајна полиција

Просек

Најлошије је оцењен у погледу
стратегије безбедности саобраћаја.
Није у великој мери препозната
координација између институција и
организација у систему безбедности
саобраћаја.

Зрењанин

КОВИН
Управљање на основу
података
60
Медији

50

Рад ТКПБС

40
30

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Планирање и трошење
средстава за БС

20
10
0

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС

Саобраћајна полиција

Просек

Управљач пута на
локалном нивоу

Ковин
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Ковин има систем управљања
безбедношћу саобраћаја који није
значајно бољи у односу на просек
свих локалних самоуправа у пилот
пројекту.
Карактерише га квалитетан рад
ТКПБС добра координација између
институција и организација и
квалитетно планирање и трошење
средстава за безбедност саобраћаја на путевима .
Ковин нема усвојену стратегију
безбедности саобраћаја. Сарадња
са медијима је на незадовољавајућем
нивоу.
Образовне институције нису директно
укључене у рад ТКПБС.

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и успостављање система
безбедности саобраћаја у локалним самоуправама

КРАЉЕВО

Медији

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Управљање на основу
података
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Рад ТКПБС

Планирање и трошење
средстава за БС

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС
Управљач пута на
локалном нивоу

Саобраћајна полиција

Просек

Краљево има систем управљања
безбедношћу
саобраћаја
на
завидном нивоу, има реализовану
Стратегију безбедност саобраћаја.
Краљево је по готово свим подстубовима у оквиру управљања
безбедношћу саобраћаја, знатно
изнад просека.
Краљево недовољно управља на
основу података.
Координација између локалног
управљача пута и ТКПБС није на
задовољавајућем нивоу.

Краљево

КРУШЕВАЦ
Управљање на основу
података
60
Медији

50

Рад ТКПБС

40
30

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Планирање и трошење
средстава за БС

20
10
0

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Крушевац
има
успостављен
систем управљања безбедношћу
саобраћаја.
Његово функционисање није на
одговарајућем нивоу.
Крушевац остварује резултате који су
или испод просечних, или на нивоу
просечних у оквиру пилот пројекта.

Стратегија БС

Саобраћајна полиција

Просек

Управљач пута на
локалном нивоу

Неопходно је унапређење по
свим аспектима функционисања
система управљања безбедношћу
саобраћаја.

Крушевац
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ЛОЗНИЦА
Управљање на основу
података
60
Медији

Лозница
нема
успостављен
стабилан
систем
управљања
безбедношћу саобраћаја.

Рад ТКПБС

50
40
30

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Планирање и трошење
средстава за БС

20
10
0

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС
Управљач пута на
локалном нивоу

Саобраћајна полиција

Просек

Издвајају се активности саобраћајне
полиције и управљача пута.
Неки од најлошије оцењених
аспеката у систему управљања
безбедношћу саобраћаја у Лозници
односе
се
на
координацију
институција и организација у
систему безбедности саобраћаја,
али и управљање на основу
података.

Лозница

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Управљање на основу
података
60
Медији

50

Рад ТКПБС

40
30

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

20

Планирање и трошење
средстава за БС

10
0
Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС

Саобраћајна полиција

Просек

Управљач пута на
локалном нивоу

Сремска Митровица
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Сремска
Митровица
нема
формирано ТКПБС, и стога остварује
веома ниске оцене по одређеним
аспектима управљања који се односе
на ТКПБС.
Координација између институција
није на одговарајућем нивоу.
У систему управљања се пре свега
издваја саобраћајна полиција,
али и развијен је невладин сектор
у области безбедности саобраћаја.

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и успостављање система
безбедности саобраћаја у локалним самоуправама

УБ
Управљање на основу
података
60
Медији

Уб нема стабилан и развијен
систем управљања безбедношћу
саобраћаја.

Рад ТКПБС

50
40
30

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Планирање и трошење
средстава за БС

20
10
0

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС

Саобраћајна полиција

Управљач пута на
локалном нивоу

Просек

Од институција на локалном нивоу
које врше самостално одређене
активности највише се издваја
саобраћајна полиција, и постоји
велика мотивисаност образовних
институција.
Оперативност и рад ТКПБС су на
веома ниском нивоу. Управљање
безбедношћу
саобраћаја
кроз
рад ТКПБС је на самом почетку
успостављања.

Уб

ЧАЧАК

Медији

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Управљање на основу
података
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Рад ТКПБС

Планирање и трошење
средстава за БС

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС

Саобраћајна полиција

Просек

Управљач пута на
локалном нивоу

Чачак

Чачак више година уназад има
успостављен рад ТКПБС и планског
трошења средстава за безбедност
саобраћаја.
Оно што Чачак посебно издваја
у односу на све друге локалне
самоуправе јесте рад саобраћајне
полиције, али и сарадња са
медијима у погледу безбедности
саобраћаја.
Чачак нема усвојену стратегију
безбедности саобраћаја.
Сарадња
са
образовним
институцијама мора бити додатно
унапређена.
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ШАБАЦ
Управљање на основу
података
70
Медији

60

Рад ТКПБС

50
40

Координација инст. и орг.
укључених у систем БС

Планирање и трошење
средстава за БС

30
20
10
0

Остале институције

Финансирање БС

Образовно-васпитне
институције

Стратегија БС

Саобраћајна полиција

Просек

Управљач пута на
локалном нивоу

Шабац
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У Шапцу у оквиру система
управљања издвајају се одређене
институције:
саобраћајна полиција, медији,
невладин сектор и образовне
институције, које су изнад просека.
Низак степен управљања на
основу података који је близак
просеку свих локалних самоуправа
укључених у пилот пројекат.
Шабац нема усвојену стратегију
безбедности
саобраћаја,
као
основни водећи плански документ
у безбедности саобраћаја.

Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и успостављање система
безбедности саобраћаја у локалним самоуправама

Резултати заједничких активности Агенције
за безбедност саобраћаја и локалних тела за
безбедност саобраћаја
Ефекти мера у безбедности саобраћаја најчешће нису видљиви одмах
након њиховог спровођења. Тако и највећи део резултата заједничких
активности Агенције и представника локалних самоуправа није могуће
сагледати до тренутка следеће итерације спровођења бенчмаркинга.
Резултати који су настали непосредно на заједничким састанцима
представника Агенције и чланова савета током реализације Пројекта
се могу систематизовати на следећи начин:
1. Трансфер знања и презентација примера најбоље праксе
Најчешће теме о којима се дискутовало са представницима локалних
самоуправа су биле:
- значај политичке подршке за рад савета
- сврха и потенцијал локалних савета у свеукупном систему
управљања безбедношћу саобраћаја,
- неопходност усвајања стратегије безбедности саобраћаја;
- неопходност унапређења структуре чланова савета;
- значај координације између свих субјеката у систему БС;
- значај постојања накнаде за чланове савета;
- значај управљања на основу података;
- значај медија у систему управљања безбедношћу саобраћаја;
- проблеми у раду управљача путевима на локалном нивоу;
- модели за креирање оперативнијих савета;
- модели вршења различитих облика едукације;
- материјали и активности Агенције који су доступни свим локалним
самоуправама и сл.
2. Јачање координације између институција и схватање улоге ТКПБС.
3. Рад на програму унапређења безбедности саобраћаја (расподеле
средстава).
4. Иницирање израде стратегије безбедности саобраћаја.
5. Подела чланова савета у пет стубова безбедности саобраћаја.
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