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Управљати безбједношћу саобраћаја???3

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
ЦИЉНО (ЖЕЉЕНО) СТАЊЕ

УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ

BENCHMARKING – ПОРЕЂЕЊЕ (ПРОЦЕСА, МЕТОДА,
ПОСТУПАКА) СА НАЈБОЉИМ ПРАКСАМА

Управљати безбједношћу саобраћаја???

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
ЦИЉНО (ЖЕЉЕНО) СТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

УТВРДИТИ (ИЗМЈЕРИТИ)

УПОРЕДИТИ
УПРАВЉАЧКЕ МЈЕРЕ

УПОРЕДИТИ

БЕНЧМАРКИНГ

BENCHMARKING – ПОРЕЂЕЊЕ (ПРОЦЕСА, МЕТОДА,
ПОСТУПАКА) СА НАЈБОЉИМ ПРАКСАМА
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ПРАЋЕЊЕ СТАЊА
БС

ПРАЋЕЊЕ СТАЊА
БС

СТАВОВИ И
ПОНАШАЊЕ

АКТИВНОСТИ
ЛОКАЛНЕ

ЗАЈЕДНИЦЕ

АКТИВНОСТИ
ЛОКАЛНЕ

ЗАЈЕДНИЦЕ

ДИРЕКТНИ И
ПОСРЕДНИ

ПОКАЗАТЕЉИ
СТАЊА БС



5 СТАВОВИ И ПОНАШАЊЕ

СТАВОВИ ВИШЕ НЕГО
ЗНАЊА УТИЧУ НА БС!

СТАВОВИ:

- ВЕЛИЧИНА РИЗИКА У САОБРАЋАЈУ
- МОГУЋНОСТ УПРАВЉАЊА БС
- ЛИЧНА И ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА БС
- ЗНАЧАЈ ПОШТОВАЊА ПРОПИСА
- ОПАСНОСТ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У САОБРАЋАЈУ

СТАВОВИ:

- ВЕЛИЧИНА РИЗИКА У САОБРАЋАЈУ
- МОГУЋНОСТ УПРАВЉАЊА БС
- ЛИЧНА И ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА БС
- ЗНАЧАЈ ПОШТОВАЊА ПРОПИСА
- ОПАСНОСТ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У САОБРАЋАЈУ

SARTRE
(Social Attitudes to
Road Traffic Risks in Europe )

Oмогућава:
- поређење са другим земљама
- праћење промјена у истој средини
- препознавање најбоље праксе
- прецизније дефинисање проблема БС
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6 АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПЕТ СТУБОВА ДЕКАДЕ АКЦИЈА У БС:
1. УПРАВЉАЊЕ БС
2. БЕЗБЈЕДНИ ПУТЕВИ
3. БЕЗБЈЕДНА ВОЗИЛА
4. БЕЗБЈЕДНИ УЧЕСНИЦИ
5. ЊЕГА НАКОН СН

ПЕТ СТУБОВА ДЕКАДЕ АКЦИЈА У БС:
1. УПРАВЉАЊЕ БС
2. БЕЗБЈЕДНИ ПУТЕВИ
3. БЕЗБЈЕДНА ВОЗИЛА
4. БЕЗБЈЕДНИ УЧЕСНИЦИ
5. ЊЕГА НАКОН СН

АНКЕТНО ИСТРАЖИВАЊЕ

АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПЕТ СТУБОВА ДЕКАДЕ АКЦИЈА У БС:
1. УПРАВЉАЊЕ БС
2. БЕЗБЈЕДНИ ПУТЕВИ
3. БЕЗБЈЕДНА ВОЗИЛА
4. БЕЗБЈЕДНИ УЧЕСНИЦИ
5. ЊЕГА НАКОН СН

ПЕТ СТУБОВА ДЕКАДЕ АКЦИЈА У БС:
1. УПРАВЉАЊЕ БС
2. БЕЗБЈЕДНИ ПУТЕВИ
3. БЕЗБЈЕДНА ВОЗИЛА
4. БЕЗБЈЕДНИ УЧЕСНИЦИ
5. ЊЕГА НАКОН СН

РЕЗУЛТАТИ РАДА ЈЛС
НА ПОВЕЋАЊУ НИВОА БС
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ИСКУСТВА НОРДИЈСКИХ ЗЕМАЉА (СВЈЕТСКИ ЛИДЕРИ У БС)

Директни (пог., ттп, лтп, индикатори ризика...)
Посредни (друштвено-економски трошкови)

ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БС

Индикатори – особине система БС и његове перформансе

НЕ ЧЕКАТИ ДА СЕ НЕШТО ДЕСИ, НЕГО НА ОСНОВУ
УОЧЕНОГ НЕБЕЗБЈЕДНОГ ПОНАШАЊА УТВРДИТИ
ПОСТОЈЕЋИ НИВО СТАЊА БС!!!

ИСКУСТВА НОРДИЈСКИХ ЗЕМАЉА (СВЈЕТСКИ ЛИДЕРИ У БС)

Директни (пог., ттп, лтп, индикатори ризика...)
Посредни (друштвено-економски трошкови)

ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БС

Индикатори – особине система БС и његове перформансе

НЕ ЧЕКАТИ ДА СЕ НЕШТО ДЕСИ, НЕГО НА ОСНОВУ
УОЧЕНОГ НЕБЕЗБЈЕДНОГ ПОНАШАЊА УТВРДИТИ
ПОСТОЈЕЋИ НИВО СТАЊА БС!!!



8 Индикатори БС у нордијским земљама:

- брзина
- заштитни системи
- вожња под утицајем алкохола
- остали

Овакав приступ се може примјенити на глобалном
(међународном), националном или локалном нивоу, али и на
нивоу појединих субјеката (нпр. могу се дефинисати и пратити ИБС
значајни за саобраћајну полицију).

Индикатори БС у нордијским земљама:

- брзина
- заштитни системи
- вожња под утицајем алкохола
- остали

УКУПНИ ДРУШТВЕНО
ЕКОНОМСКИ
ТРОШКОВИ

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ИНДИКАТОРИ БС

МЈЕРЕ И АКЦИЈЕ БСМЈЕРЕ И АКЦИЈЕ БС

АКЦИОНИ ПЛАН БС

СТРАТЕГИЈА БС

Овакав приступ се може примјенити на глобалном
(међународном), националном или локалном нивоу, али и на
нивоу појединих субјеката (нпр. могу се дефинисати и пратити ИБС
значајни за саобраћајну полицију).
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Да би се у некој локалној заједници (или у неком субјекту)
оцијенио и пратио ниво БС:
• прецизно дефинисати ИБС;
• рангирати индикаторе према значају (основни, додатни и
остали) и изабрати основне (најважније) индикаторе који ће
се пратити;
• дефинисати начин мјерења основних индикатора;
• стручно дефинисати метод прикупљања података за основне
индикаторе;
• успоставити процес снимања (мјерења) и праћења основних
индикатора;
• извјештавати и користити резултате снимања основних
индикатора и
• стално унапређивати процес.

Да би се у некој локалној заједници (или у неком субјекту)
оцијенио и пратио ниво БС:
• прецизно дефинисати ИБС;
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• стручно дефинисати метод прикупљања података за основне
индикаторе;
• успоставити процес снимања (мјерења) и праћења основних
индикатора;
• извјештавати и користити резултате снимања основних
индикатора и
• стално унапређивати процес.

Да би се у некој локалној заједници (или у неком субјекту)
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индикатора;
• извјештавати и користити резултате снимања основних
индикатора и
• стално унапређивати процес.

Да би се у некој локалној заједници (или у неком субјекту)
оцијенио и пратио ниво БС:
• прецизно дефинисати ИБС;
• рангирати индикаторе према значају (основни, додатни и
остали) и изабрати основне (најважније) индикаторе који ће
се пратити;
• дефинисати начин мјерења основних индикатора;
• стручно дефинисати метод прикупљања података за основне
индикаторе;
• успоставити процес снимања (мјерења) и праћења основних
индикатора;
• извјештавати и користити резултате снимања основних
индикатора и
• стално унапређивати процес.
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ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ БС ЗА ЈЛС

Основни индикатори

Величине веома значајне за БС (велика корелативност
између индикатора и очекиваног броја незгода и/или
велика корелативност са очекиваним посљедицама
незгода), односно који се једноставно мјере.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЛС

Величине веома значајне за БС (велика корелативност
између индикатора и очекиваног броја незгода и/или
велика корелативност са очекиваним посљедицама
незгода), односно који се једноставно мјере.

ОСНОВНИ
ИБС

ДОДАТНИ
ИБС

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ БС ЗА ЈЛС

Основни индикатори

Величине веома значајне за БС (велика корелативност
између индикатора и очекиваног броја незгода и/или
велика корелативност са очекиваним посљедицама
незгода), односно који се једноставно мјере.

потребно да прате све ЈЛС!!!

СПЕЦИФИЧНОСТИ ЈЛС ДОДАТНИ ИБС

Величине веома значајне за БС (велика корелативност
између индикатора и очекиваног броја незгода и/или
велика корелативност са очекиваним посљедицама
незгода), односно који се једноставно мјере.

ОСНОВНИ
ИБС

ДОДАТНИ
ИБС



11 Основни ИБС-и које треба да прати свака ЈЛС

• проценат возача који управљају возилом у саобраћају под
дејством алкохола (преко 0,3 промила);

• проценат возила која, на ванградским путевима и у насељу,
прекорачују дозвољену брзину за више од 10 km;

• проценат свих категорија путника у возилу који користе
сигурносни појас у саобраћају на ванградским путевима и у
насељу;

• проценат возача који управљају возилом у саобраћају под
дејством алкохола (преко 0,3 промила);

• проценат возила која, на ванградским путевима и у насељу,
прекорачују дозвољену брзину за више од 10 km;

• проценат свих категорија путника у возилу који користе
сигурносни појас у саобраћају на ванградским путевима и у
насељу;

Основни ИБС-и које треба да прати свака ЈЛС

• проценат возача који управљају возилом у саобраћају под
дејством алкохола (преко 0,3 промила);

• проценат возила која, на ванградским путевима и у насељу,
прекорачују дозвољену брзину за више од 10 km;

• проценат свих категорија путника у возилу који користе
сигурносни појас у саобраћају на ванградским путевима и у
насељу;

• проценат возача који управљају возилом у саобраћају под
дејством алкохола (преко 0,3 промила);

• проценат возила која, на ванградским путевима и у насељу,
прекорачују дозвољену брзину за више од 10 km;

• проценат свих категорија путника у возилу који користе
сигурносни појас у саобраћају на ванградским путевима и у
насељу;
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• проценат возила у саобраћају, без права учешћа у
саобраћају (нису регистрована, односно нису им
исправни витални склопови возила);

• проценат дужине дистрибутивних и других брзих
путева (за брзи саобраћај) са насељима дуж пута и

• средње вријеме одзива прве помоћи (од тренутка
незгоде до доласка прве помоћи на лице мјеста).

Основни ИБС-и које треба да прати свака ЈЛС

• проценат возила у саобраћају, без права учешћа у
саобраћају (нису регистрована, односно нису им
исправни витални склопови возила);

• проценат дужине дистрибутивних и других брзих
путева (за брзи саобраћај) са насељима дуж пута и

• средње вријеме одзива прве помоћи (од тренутка
незгоде до доласка прве помоћи на лице мјеста).

• проценат возила у саобраћају, без права учешћа у
саобраћају (нису регистрована, односно нису им
исправни витални склопови возила);

• проценат дужине дистрибутивних и других брзих
путева (за брзи саобраћај) са насељима дуж пута и

• средње вријеме одзива прве помоћи (од тренутка
незгоде до доласка прве помоћи на лице мјеста).

Основни ИБС-и које треба да прати свака ЈЛС

• проценат возила у саобраћају, без права учешћа у
саобраћају (нису регистрована, односно нису им
исправни витални склопови возила);

• проценат дужине дистрибутивних и других брзих
путева (за брзи саобраћај) са насељима дуж пута и

• средње вријеме одзива прве помоћи (од тренутка
незгоде до доласка прве помоћи на лице мјеста).
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!


