
Пројекат:

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ИЗ
ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Други циклус стручног усавршавања:

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРАЋЕЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

септембар 2014. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Пројекат:

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ИЗ
ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Други циклус стручног усавршавања:

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРАЋЕЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

септембар 2014. године

Пројекат:

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ИЗ
ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Други циклус стручног усавршавања:

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРАЋЕЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

септембар 2014. године

Пројекат:

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ИЗ
ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Други циклус стручног усавршавања:

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРАЋЕЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

септембар 2014. године



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

РАЗВОЈ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

мр Бојан Марић, дис

РАЗВОЈ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

мр Бојан Марић, дис

РАЗВОЈ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

мр Бојан Марић, дис

РАЗВОЈ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

мр Бојан Марић, дис



ПРОБЛЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА3

Дјеловање локалне заједнице

Оптимизирати изложеност саобраћају
Смањивати ризик настанка саобраћајних незгода
Смањивати посљедице незгода које су се већ догодиле.

ПРОБЛЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Дјеловање локалне заједнице

Оптимизирати изложеност саобраћају
Смањивати ризик настанка саобраћајних незгода
Смањивати посљедице незгода које су се већ догодиле.
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Прикупљање квалитетних података о путу, о
саобраћају, индикаторима безбједности
саобраћаја, сабраћајним незгодама и њиховим
посљедицама.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Дефинисање визије, дугорочних и краткорочних
циљева.

ЦИЉНО (ЖЕЉЕНО)
СТАЊЕ

УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ
Стручно пројектовaње и примјењивање мјера,
објављивање резултата примјене појединих мјера,
праћење резултата, ефеката и утицаја мјера.

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Прикупљање квалитетних података о путу, о
саобраћају, индикаторима безбједности
саобраћаја, сабраћајним незгодама и њиховим
посљедицама.

Дефинисање визије, дугорочних и краткорочних
циљева.

Стручно пројектовaње и примјењивање мјера,
објављивање резултата примјене појединих мјера,
праћење резултата, ефеката и утицаја мјера.
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- свеобухватна студија БС која ће обухватити: СН и њихове посљедице (најмање 5 год.),
ИБС и ставове о БС,

- правно утемељити (дефинисати правни оквир, одговорност и овлашћења) и основати
локално тијело за БС,

- обезбиједити финансијска средства за активности тијела за БС,

- обезбиједити добру подршку (стручну, медијску, политичку, полицијску,
административну, техничку и најширу),

Препоруке за ЈЛС:

- свеобухватна студија БС која ће обухватити: СН и њихове посљедице (најмање 5 год.),
ИБС и ставове о БС,

- правно утемељити (дефинисати правни оквир, одговорност и овлашћења) и основати
локално тијело за БС,

- обезбиједити финансијска средства за активности тијела за БС,

- обезбиједити добру подршку (стручну, медијску, политичку, полицијску,
административну, техничку и најширу),
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Препоруке за ЈЛС:

- успоставити мрежу партнера,

- стручно пројектовати и донијети стратешке документе о БС,

- успоставити систем прикупљања података, извјештавања и анализирања стања и
проблема БС,

- реализовати стратешке документе, а посебно планове БС

- успоставити праксу анализе и сталног оцјењивања стања и предузетих активности
(евалуација и унапређење),

- редовна размјена искустава између локалних заједница.

- успоставити мрежу партнера,

- стручно пројектовати и донијети стратешке документе о БС,

- успоставити систем прикупљања података, извјештавања и анализирања стања и
проблема БС,

- реализовати стратешке документе, а посебно планове БС

- успоставити праксу анализе и сталног оцјењивања стања и предузетих активности
(евалуација и унапређење),

- редовна размјена искустава између локалних заједница.
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- успоставити систем прикупљања података, извјештавања и анализирања стања и
проблема БС,

- реализовати стратешке документе, а посебно планове БС

- успоставити праксу анализе и сталног оцјењивања стања и предузетих активности
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Изградња стабилног система захтјева :

препознавање и анимирање кључних институција и кључних људи,
изградњу и јачање институционалних капацитета,
 јаку координацију и кооперацију између кључних институција и

кључних људи,

Изградња стабилног система захтјева :

препознавање и анимирање кључних институција и кључних људи,
изградњу и јачање институционалних капацитета,
 јаку координацију и кооперацију између кључних институција и

кључних људи,

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Изградња стабилног система захтјева :

препознавање и анимирање кључних институција и кључних људи,
изградњу и јачање институционалних капацитета,
 јаку координацију и кооперацију између кључних институција и

кључних људи,

Изградња стабилног система захтјева :

препознавање и анимирање кључних институција и кључних људи,
изградњу и јачање институционалних капацитета,
 јаку координацију и кооперацију између кључних институција и

кључних људи,
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Савјет за безбједност саобраћаја
Уочавање проблема, дефинисање приједлога мјера, праћење
спроведених мјера и њихових ефеката.

Савјет се не оснива из формалних разлога, а рад Савјета није
формалност, већ се рад Савјета оцјењује ефектима који су мјерљиви!!!

Циљ сваког од чланова Савјета је :
 уочавање пропуста (у свом раду, раду институције коју представља,

као и у раду других);
 унапређење сопственог рада, знања, понашања и искуства;
 посвећеност послу и задацима које обавља.

Савјет за безбједност саобраћаја
Уочавање проблема, дефинисање приједлога мјера, праћење
спроведених мјера и њихових ефеката.

Савјет се не оснива из формалних разлога, а рад Савјета није
формалност, већ се рад Савјета оцјењује ефектима који су мјерљиви!!!

Циљ сваког од чланова Савјета је :
 уочавање пропуста (у свом раду, раду институције коју представља,

као и у раду других);
 унапређење сопственог рада, знања, понашања и искуства;
 посвећеност послу и задацима које обавља.
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9

Школске и предшколске установе
Представници ових установа требају да:
 предлажу могућности за рад са дјецом на тему БС (игра на

полигонима, организовање такмичења из области саобраћаја, и сл.)
 иницирају превентивне активности (спровођење локалних кампања,

организовање едукативних програма за учитеље и наставнике...);
 активно учествују у кампањама које се спроводе на нивоу Републике

Српске, те организују школске саобраћајне патроле.

СУБЈЕКТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ
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Средње школе
 учествовање у кампањама које се спроводе на нивоу РС и у ЈЛС;
 организовање предавања на тему фактора који доприносе настанку

СН;
 организовање школских саобраћајних патрола;
 развој програма вршњачке едукације и разних других активности које

доприносе унапређењу свијести о БС код дјеце.

Средње школе
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доприносе унапређењу свијести о БС код дјеце.

Високошколске установе
 координација између свих високошколских установа;
 организовање радионица, семинара и конференција из области БС;
 прилагођавање наставног плана и програма;
 учешће на такмичењима и сличним манифестацијама;
 развијати активности студената у подизању свијести о БС
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Полицијска станица за БС

 снажна обострана координација са другим субјектима;
 активно учествовање у анализи стања БС са другим субјектима;
 активно праћење индикатора безбједности саобраћаја;
 активно учествовање у едукацији дјеце у предшколским и школским

установама о понашању у саобраћају;
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Здравствени сектор

 рад на бржем времену одзива хитне помоћи приликом СН;
 едукација стручног тима, који ће посебно бити обучен за давање прве

помоћи настрадалим у СН;
 обезбиједити посебне просторне капацитете настрадалим у СН и

„богатију“ медицинску опрему за настрадале у саобраћају;
 обезбиједити возило које ће бити искључиво намијењено за одлазак

на лице мјеста СН уколико за тим има потребе.
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Ауто-мото друштва
 спроводе кампање и друге манифестације које доприносе

унапређењу БС;
 доприносе развоју свијести о БС кроз своје (локалне) активности;
 представљају активног саговорника и партнера грађанима;
 организују радионице и друге видове едукације дјеце, учитеља и

наставника и остале активности на унапређењу БС.

Ауто-мото друштва
 спроводе кампање и друге манифестације које доприносе
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наставника и остале активности на унапређењу БС.

Невладин сектор
- превентивне активности
- Креативност невладиног сектора и повезаност са различитим струкама
доприноси ефектима превентивног рада.
- критички став о раду државне управе и ЈЛС.
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!


