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Резиме: Потребе за побољшањем безбjедности саобраћаја на путевима су све веће и тешко
их је испуњавати уколико не постоје људски, технички и финансијски капацитети, као и
координација и кооперација између кључних субјеката система безбједности саобраћаја. На
националном нивоу, земље су дужне да спроводе научне и стручне принципе безбjедности
саобраћаја. Да би се постигли дефинисани циљеви те реализовале врло ефиктивне мере,
координација и кооперација између свих субјеката мора бити на високом нивоу. Досадашња
искуства у раду Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске показала су да систем
безбjедности саобраћаја у значајној мери зависи од запослених на републичком/ локалном
нивоу и од њихове посвећености унапређењу безбjедности саобраћаја. Овим радом се жели
дати осврт на значај координације између субјеката безбjедности саобраћаја приликом
реализације једног заједничког циља и кооперације тако да сваки субјекат зна свој задатак у
реализацији координисане активности. У раду су представљени модели сарадње уз примjере
добре и лоше координације и кооперације између субјеката система безбjедности саобраћаја
како на националном тако и на локалном нивоу. Упоредном анализом дат је преглед
субјеката, нивоа координације и кооперације са Агенцијом и реализованих заједничких
активности по областима као што су: израда законских и подзаконских аката, реализација
превентивних активности и финансирање. На основу добијених резултата, дата је препорука
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за дефинисање индикатора сарадње између кључних субјеката, који ће допринијети
рјешавању заједничких проблема за већину територија у региону Западног Балкана.
Кључне речи: земље Западног Балкана, безбједност саобраћаја, координација, кооперација,
кључни субјекти
Abstract: The need to improving the road safety is increasing and it is difficult to meet them if there
are no human, technical and financial capacities, and coordination and cooperation between key road
safety stakeholders. At the national level, countries are obliged to implement scientific and
professional principles of road safety. In order to achieve the defined goals and realize very effective
measures, coordination and cooperation between all stakeholders must be at a high level. Previous
experiences in the work Traffic Safety Agency of the Republika Srpska have shown that the road
safety system depends to a large extent on employees at the local level and their commitment to
improving the road safety. This paper aims to give a review of the importance of coordination
between the road safety stakeholders in the realization of a common goal and cooperation so that
each stakeholders knows his task in the realization of coordinated activities. Тhe models of
cooperation are presented in the paper on examples of good and bad coordination and cooperation
between the road safety stakeholders at both the national and the local level. Comparative analysis
gives an overview of stakeholders, levels of coordination and cooperation with the Agency and
realized joint activities by areas such as: drafting of laws and by-laws, realization of preventive
activities and financing. On the basis of the obtained results, a recommendation was given for the
definition of indicators of cooperation between key stakeholders, which will contribute to resolving
common problems for most of the territories in the Western Balkan countries.
Keywords: Western Balkan coutries, traffic safety, coordination, cooperation, road safety
stakeholders

1.

УВОД

У Глобалном плану деценије акције за безбједност саобраћаја као прва активност
коју је потребно реализовати на националном нивоу наводи се- оснивање водеће
Aгенције (са придруженим координаторним механизмима) за безбједност на
путевима која укључује партнере из различитих сектора кроз:
• одређивање водеће Aгенције и успостављање повезаног Секретаријата/
Савјета,
• подстицање оснивања група за координацију,
• развијање основних - базних програма.
Саставни дио сваког система управљања безбједности саобраћаја је национални
правни оквир. Уколико је правни и регулаторни оквир застарио, исти не подстиче
развој безбједности саобраћаја на путевима. Непрестани рад на побољшању и
ажурирању прописа доводи до усклађености с међународним правним техничким
оквиром за унапређење безбједности саобраћаја. Међутим, без обзира на ниво
развијености правног оквира, у многим случајевима постоји слаба координација
између субјеката система безбједности саобраћаја у планирању и спровођењу мјера.
То доводи до преклапања и дуплирања неких одговорности на националном нивоу,
док нека подручја остају изван дјелокруга рада субјеката система безбједности
саобраћаја. Недостатак таквог приступа стално нарушава достизање дефинисаних
коначних и оперативних циљева као и дјелотворно кориштење расположивих
ресурса. На Слици 1. дат је шематски приказ система управљања безбједношћу
саобраћаја. Као што се може видјети, да би се једним системом управљало, потребно
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је обезбиједити добру координацију/ кооперацију као једну од функција
институционалног управљања.

Слика 1. Систем управљања безбједности саобраћаја (Извор: Bliss and Breen, building
on the frameworks of Land Transport Safety Authority, 2000; Wegman, 2001; Koornstra et al,
2002; Bliss, 2004))

Међу субјектима система безбједности саобраћаја постоји више њих са
потпуном аутономијом, засебним оперативним политикама и имају различите
оперативне информације чак и унутар исте институције (Kimaro et al., 2016). Дакле,
ови субјекти нису у стању и/ или не желе међусобно дијелити правовремене
информације односно информације значајне за координацију. Друго, постоји
велико дуплирање напора и улагања у некомпатибилне системе у смислу хардвера,
софтвера, потрошног материјала и кадровских ресурса који увелико утиче на
извршење усвојених политика.
Да би се ови недостаци превазишли у систему безбједности саобраћаја, WHO
(2004) кроз Свјетски извјештај о превенцији саобраћајних незгода дају следеће
препоруке, које су наглашене и детаљно образложене у смјерницама за јачање
капацитета безбједности саобраћаја од аутора Bliss and Breen (2009, 2013) и то:
• Идентификација и оснивање водеће агенције за безбједност саобраћаја
која ће иницирати напоре за унапређење безбједности у саобраћају на
националном нивоу;
• Приступ проблему, политикама и институционалним структурама које
се баве саобраћајним незгодама и њихови капацитети за спречавање
истих;
• Израда националне стратегије за безбједност саобраћаја и програма
безбједности саобраћаја (акционог плана);
• Обезбјеђивање финансијских и људских ресурса за решавање проблема
и реализацију бројних активности безбједности саобраћаја;
• Спровести одређене радње на превенцији саобраћајних незгода,
смањењу повреда и њихових последица као и евалуација предузетих
мјера и
• Подржати развој националних капацитета и међународне сарадње.
Претходно наведене препоруке за унапређење система безбједности саобраћаја
обезбјеђују већи ниво координације и кооперације између субјеката система
безбједности соабраћаја.
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У овом раду дат је осврт на основне појмове координације и кооперације са
циљем уочавања кључних проблема и недостатака за ефикасну координацији. У
другом поглављу, дат је преглед основних појмова координације и представљени су
механизми координације који могу бити корисни за јачање систем безбједности
саобраћаја. Анализа система координације између субјеката безбједности
саобраћаја у Републици Спској је дата у поглављу 3. при чему је дат значај изради
законских и подзаконских аката, организација и реализација превентивних
активности и финансирање активности безбједности саобраћаја. У последњем
поглављу дате су препоруке за унапређење координације између кључних субјеката
система безбједности саобраћаја.
2.

ПОЈАМ КООРДИНАЦИЈЕ И КООПЕРАЦИЈЕ

Структура организације се може дефинисати као скуп начина на који се посао
дијели, укључујући различите задатке и координацију која се постиже међу тим
задацима (Minzberg, (1983)). У зависности од правца распростирања активности
кроз структуру, координација се дијели на вертикалну и хоризонталну координацију
(Јашко и др. 2013). Хоризонтална координација подразумијева усаглашавање
активности између субјеката на истом нивоу хијерархије. Класичан примјер је
координација рада субјеката који дјелују на републичком нивоу власти, односно,
исте су од републичког значаја и својим радом обухватају цјелокупну територијалну
јединицу. Вертикална координација подразумијева усаглашавање активности
између субјеката различитог нивоа хијерархије. Најбитнија вертикална
координација у систему безбједности саобраћаја је координација рада субјеката на
републичком нивоу власти и субјеката система безбједности саобраћаја који дјелују
на подручју јединице локалне самоуправе. Специфичност вертикалне координације
у систему безбједности саобраћаја јесте да не постоји класична хијерархија у ланцу
одлучивања између републичких органа и органа јединице локалне самоуправе,
нити тзв. „наредбодавни ланац“. Због тога је неопходно тражити и развијати друге
механизме координације који ће обезбиједити већи ниво усклађености активности
за достизање циљева на унапређењу безбједности на путевима.
Од познатих механизама координације већи ниво вертикалне координације може
се обезбиједити кроз „стандардизација излаза рада“ и „стандардизација знања и
вјештина“. Већи ниво хоризонталне координације може се обезбиједити кроз
механизам „међусобног усаглашавање“ и „стандардизација излаза рада“.
„Стандардизација излаза рада“ подразумијева постављање циљева у виду
индикатора безбједности саобраћаја за све републичке субјекте/ јединице локалне
самоуправе, с тим да исте имају пуну слободу у начину на који ће достићи
постављене циљеве (нпр. спровести превентивну кампању, тренинг и сл.).
„Стандардизација знања и вјештина“ подразумијева организовање обука за
субјекте безбједности саобраћаја у јединицама локалне самоуправе са циљем
преношења знања и вјештина које доприносе постизању циљева или реализацији
активности на унапређењу безбједности саобраћаја. На тај начин, сви запослени у
субјектима безбједности саобраћаја на локалном нивоу имају на располагању
идентичан „алат“ за рад на унапређењу безбједности саобраћаја.
„Међусобно усаглашавање“ као механизам хоризонталне координације
подразмијева сљедеће:
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• усаглашавање активности кроз рад радних група,
• разни тематски састанци и
• друге врсте директне комуникације.
За примјену основних механизама координације у безбједности саобраћаја
потребан је висок ниво посвећености овом проблему, што је у директној вези са
нивоом професионализма и људских капацитета запослених на пословима
безбједности саобраћаја (Lipovac et al. 2014).
3.

КООРДИНАЦИЈА И КООПЕРАЦИЈА У СИСТЕМУ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Систем безбједности саобраћаја у Републици Српској се састоји од три нивоа
што је приказано на Слици 2. и то: 1) ниво Народне Скупштине Републике Српске
(законодавни ниво) и Владе Републике Српске (извршни ниво)- највиши ниво
хоризонталне координације; министарски ниво- ниво хоризонталне координације
између министарстава, управљача пута, агенција, универзитета и сл. и 3) ниво
јединица локалне самоуправе- најнижи ниво хоризонталне координације.
Вертикална координација се одвија између претходно наведених нивоа, укључујући
све категорије учесника у саобраћају.

Слика 2. Систем безбједности саобраћаја у Републици Српској

Прва сједница Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске (у даљем
тексту: Савјет), формираног у складу са Законом о безбједности саобраћаја
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 63/11) и Правилником
о броју чланова, начину именовања предсједника, дјелокругу и начину рада Савјета
за безбједност саобрћаја (Службени гласник Републике Српске бр. бр. 35/12 и 07/15)
одржана је у септембру 2012. године
Закључно са крајем 2018. године (72 мјесеца) одржане су 23 сједнице овог
републичког тијела, односно, у просјеку нешто више од три сједница годишње.
Савјет сачињавају шест министара из Владе Републике Српске и 3 стручњака из
области безбједности саобраћаја. Преглед присутности чланова Савјета дат је
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Табели 1., што показује опредељеност и спремност појединих носиоца субјеката
система безбједности саобраћаја на међусобно усаглашавање око кључних
активности на унапређењу безбједности саобраћаја.
Из Табеле 1. видљиво је да су сједницама Савјета присуствовала просјечно 4.2
редовна члана Савјета од укупно девет чланова. Кворум је обезбјеђиван кроз
замјенске чланове Савјета тако да је сједницама Савјета у просјеку присуствовало
6.9 чланова/замјена чланова. Даље, предсједник савјета и министар саобраћаја и
веза су били присутни на 65% и више одржаних сједница, док министри
унутрашњих послова, просвјете и културе и финансија били су присутни само на
једној сједници Савјета. Анализирајући број одржаних (укупно 23 сједнице),
усвојена су 123 закључка од којих је 90% потпуно или дјелимично реализовано.
Табела 1. Преглед присутности чланова Савјета
Предсједник Савјета
Министар саобраћаја и веза
Министар унутрашњих послова
Министар здравља и социјалне заштите
Министар просвјете и културе
Министар финансија
Просјечно
Експерт 1
Експерт 2
Експерт 3
Просјечно

Присутан (%)
184
100
15
65
1
4
3
13
1
4
1
4
1.7
28
18
78
20
87
20
87
2.5
84

Замјена (%)
6
22
13
15
5
2.7

26
96
57
65
22
45

Поред Савјета, као највишег нивоа хооризонталне координације субјеката
система безбједности саобраћаја (први ниво) , на министарском нивоу (други ниво)
дјелује Радна група за координацију активности безбједности саобраћаја (у даљем
тексту: Радна група), као координаторно тијело које, поред представника
министарстава, у свом саставу садржи друге субјекате система безбједности
саобраћаја, као нпр. Агенцију за безбједност саобраћаја, као предсједавајућег ове
радне групе, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, ЈП „Путеви Републике Српске“,
Републичку управу за испекцијске послове и Ауто- мото Савез Републике Српске.
Закључно са 31.12.2018. године, Радна група одржала је 25 састанака, који су у
потпуности или дјелимично пратили усвојене закључке Савјета. Просјек
присутности чланова састанцима Радне групе износи око 60%.
Даље, један од задатака Агенције, дефинисан Законом о безбједности саобраћаја
на путевима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 63/11),
чланом 14., став (1), тачка б) гласи: „подстицање, подршка и координација рада
свих субјеката у систему безбједности саобраћаја, а посебно органа управе
Републике Српске, јавних предузећа, органа јединица локалне самоуправе,
стручних и научноистраживачких организација и институција, невладиних
организација и других заинтересованих субјеката“. Овако утврђен задатак
Агенције потпуно је у складу са препорукама из Глобалног плана Деценије акције
безбједности на путевима 2010-2020. Дакле, то подразумијева да Агенција
координише великим бројем хетерогених субјеката, који су међусобно различити и

4
Предсједник Савјета био је замјеник предсједника Владе и исти је био присутан на свим сједницама
Савјета до престанка обављања дужности замјеника предсједника Владе
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не дијеле исте вриједности нити подлијежу истим процесима одлучивања, а
појединачно су хомогене.
У наставку су наведене области у којима Агенција остварује координацију са
другим субјектима система безбједности саобраћаја:
• Координација приликом припреме законских, подзаконских и других
докумената који су на било који начин битни за безбједности саобраћаја;
• Координација у провођењу превентивних активности и организовању
конференција и других догађаја посвећеним безбједности саобраћаја;
• Координација научно-истраживачког рада и едукација и
• Финансирање безбједности саобраћаја.
Због опширности рада и процеса комуникације, у наставку ће детаљније бити
објашњена координација Агенције са другим субјектима система безбједности
саобраћаја при изради законских и подзаконских аката, те спровођења
превентивних активности и организовању конференција и других догађаја
посвећеним безбједности саобраћаја, укључујући начине финансирања.
3.1.

Координација при изради законских, подзаконских и других аката

У досадашњем раду, Агенција је на директан или индиректан начин учествовала
у изради законских, подзаконских и других аката значајних за безбједност
саобраћаја при чему је дошао до изражаја ниво хоризонталне координације између
кључних субјеката безбједности саобраћаја. На основу стечених искустава у Табели
2. дат је приказ формалних и неформалних веза између субјеката, облик
координације и дефинисани су одређени индикатори праћења нивоа координације.
У протеклом периоду, од стране појединих органа управе и јавних предузећа
према Агенцији упућени су захтјеви за давање мишљења на одређене законске,
подзаконске акте и друге документе. На Слици 3. и Слика 4. приказан је број
законских и подзаконских аката у којима је Агенција активно учествовала и аката
који су у претходном периоду донешени без учешћа Агенције а који се посредно
или непосредно односе на безбједност саобраћаја.
Детаљније, од укупно 26 анализираних прописа органи управе су Агенцију
активно укључили у израду 12 законских и подзаконских прописа, док у 14 Агенција
није била консултована. Од 12 прописа Агенција или њени представници су активно
били укључени у израду само пет прописа, док је у осталих седам била
консултована.
Агенција је у претходном периоду одговорила на све захтјеве, изнијела своје
ставове, примједбе и сугестије и дала мишљење. У само једном случају републички
орган управе је прихватио примједбе и сугестије (Закон о локалној самоуправи). Од
14 анализираних аката у чијој процедури није тражено мишљење Агенције,
Агенција се укључила у три, од којих су у само једном случају уврштене примједбе
и сугестије (Закон о обавезним осигурањима у саобраћају), док у остала два случаја
примједбе и сугестије нису узете у разматрање. У осам случајева Агенција није
достављала примједбе, усљед недостатака времена за анализу и давања мишљења.
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Табела 2. Предлед формалних и неформалних веза између субјеката система безбједности
саобраћаја приликом израде законских, подзакосних и других аката
Учесници
Народна Скупштина Републике Српске , Влада Републике Српске, Савјет за безбједност
саобраћаја, сва Министарства укључена у систем безбједности саобраћаја (скр. БС), јединице
локалне самоуправе (скр. ЈЛС), научно- истраживачке установе и невладин сектор.
Облици
Формалне везе
Неформалне везе
Индикатори праћења
координације
 Смјернице за
 Контакти са
 Учешће Агенције у  % донешених
поступање
представницима
радним групама за
прописа, стратегија,
републичких органа
институција
израду прописа,
програма у чијој
управе о учешћу
стратегија,
припреми је
 Подношење
јавности и
програма, планова
учествовала Агенција,
приједлога за
консултацијама у
и сл.
измјену прописа
 % донешених прописа
изради закона
од стране
 Давање сугестија и
са учешћем Агенције
 Правилник о раду
представника
примједби на
у консултацијама
Савјета којим је
субјеката БС,
нацрте прописа,
 % прихваћених
успостављена Радна
група грађана,
стратегија и
сугестија Агенције на
група за
појединаца и др.
програма
прописе и др.
координацију
 подношење
документе
активности БС
иницијатива за
 Закон о БС Р.
измјену прописа
Српске (ЈЛС су
 организовање
дужне Одлуку о БС
округлих столова,
доставити Агенцији
радионица
на мишљење)

Слика 3. Учешће Агенције у изради законских и подзаконских аката у сарадњи са
осталим субјектима система безбједности саобраћаја у Републици Српској
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Слика 4. Анализа координације Агенције са појединачним субјектима

3.2.

Координација у провођењу превентивних активности и организација
научних и/ или стручних конференција

У досадашњем раду, Агенција је најчешће на директан начин учествовала у
организацији превентивних активности, радионица и конференција, значајних за
безбједност саобраћаја при чему је дошао до изражаја ниво хоризонталне али и
вертикалне координације између кључних субјеката. На основу стечених искустава
у Табели 3. дат је приказ формалних и неформалних веза између субјеката, облик
координације и дефинисани су одређени индикатори праћења нивоа координације.
Табела 3. Предлед формалних и неформалних веза између субјеката система безбједности
саобраћаја приликом органзације превентивних и других активности
Учесници
Надлежна Министарства укључена у систем безбједности саобраћаја (скр. БС), јединице
локалне самоуправе (скр. ЈЛС), Ауто- мото Савез/ друштва, научно- истраживачке
установе, привредни субјекти и невладин сектор.
Неформалне
Облици
Формалне везе
Индикатори праћења
везе
координације
 Закон о локалној
самоуправи Р.
Српске

 Закон о БС Р.
Српске
 Правилник о раду
Савјета којим је
успостављена
Радна група за
координацију
активности БС
 Организациони
одбор
конференције

 Директни
контакти са
представницима
институција на
националном и
локалном нивоу
 Контакти са
привредним
субјектима

 План
заједничких
превентивних
активности

 Учешће (%) сваког
субјекта у финансирању
превентивних и других
активности.

 Достављање
планова кампање
и промотивног
материјала
субјектима

 Број привредних и других
субјеката укључених у
релаизацију активности

 Анимирање
других субјеката
да се укључе у
превентивне
активности и др.
догађаје

 Број анимираних
привредних и других
субјеката за подршку
активности за сваки
субјекат који је формално
укључен у реализацију

Сваке године, Радна група за координацију активности безбједности саобраћаја
усвоји План заједничких превентивних активности свих субјеката система
безбједности саобраћаја. Међутим, ниво реализације активности се своди на свега
неколико субјеката/ ЈЛС које се укључе у њихову реализацију и суфинансирање.
Дакле, ниво координације на хоризонталном и посебно вертикалном нивоу у овом
сегменту није довољно развијен и потребно је развијати механизме координације
као што су стандардизација знања и вјештина (у првој фази), а у другој фази јачати
стандардизацију излаза/ активности.
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4.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Резултати у безбједности саобраћаја као мултисекторском систему зависи од
бројних субјеката како на националном тако и на локалном нивоу. Уколико неко у
систему није препознао своју одговорност и учешће у рјешавању проблема, онда се
постигнути резултати неће кретати по планираном тренду. Практично то значи, да
је изузетно важно да локални Савјет за безбједност саобраћаја препозна своју
савјетодавну и координациону улогу међу свим субјектима система, односно
потребно је да пласира идеје, акције, мјере унапређења, активности према свим
субјектима и да указује на њихов значај у систему. У наставку су дате препоруке за
јачање координације и кооперације на националном и локалном нивоу у систему
безбједности саобраћаја и то:
• Изналажење могућности за повећање броја Формалних веза
комуникације (прописи који обавезују на координацију),
• Детаљније анализирати постојеће Неформалне везе комуникације са
циљем да се исте прошире и обогате,
• Интензивније обуке запослених у кључним субјектима,
• Коришћење информационо- комуникационих технологија и социјалних
група (мрежа) ради унапређења система координације и кооперације,
• Мотивација ЈЛС кроз јавне позиве за суфинансирање пројеката БС,
• Мотивација невладиног сектора кроз јавне позиве,
• Јачање личних контакта са представницима ЈЛС водећи рачуна о битним
обиљежјима сваке контакт особе (стварно његовање односа),
• Изналажње и реализација пројеката за јачање координације на свим
нивоима, финансираних од страних донатора.
5.
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