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Резиме: Током 2016. године Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са АМСС Центром
за моторна возила формирала је методологију за бенчмаркинг безбедности саобраћаја у
затвореним системима. У овом раду биће приказани резултати практичне примене ове
методологије У реализованом истраживању учествовало је преко 30 транспортних предузећа
која се баве превозом путника или транспортом терета.
Кључне речи: бенчмаркинг, затворени системи, транспортне компаније, системско
управљање
Abstract: During 2016, the Road Safety Agency in cooperation with the AMSS Center for Motor
Vehicles established a methodology for benchmarking traffic safety in closed systems. This paper
presents the results of practical application of this methodology. In the realized research participated
over 30 transport companies engaged in the transport of passengers or cargo transportation.
Benchmarking aims to identify examples of good practice and promotion.
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1.

УВОД

Бенчмаркинг je алат који је установљен 70-тих година прошлог века, какоби се
извршило поређење система или производа из исте области, при чему се уз помоћ јасно
успостављених критеријума препознају примери најбоље праксе. Примена овог алата у
индустрији допринела је већој конкурентности робе на тржишту, јер су посматрањем
конкуренције установљени елементи који предњаче, односно елементи у којима постоји
јасна могућност за унапређење. Бенчмаркинг у безбедности саобраћаја је релативно нов
алат, који има потенцијал да буде окосница у успостављању и унапређењу система
управљања безбедношћу саобраћаја. Погодност у примени овог алата је да се
методологијом могу обухватити и елементи који имају индиректан утицај на безбедност
саобраћаја, као и да се определи мера њиховог утицаја на сам систем. Основни концепт
бенчмаркинга заснива се на идентификацији најбољих примера из праксе, што је
погодно за управљање безбедношћу саобраћаја које има тенденцију да у пракси
примењује доказане и најефектније мере, као би се осигурао максималан резултат.
У Републици Србији алат бенчмаркинга је иницијално примењен у оквиру пројекта
Агенције за безбедност саобраћаја „Метод бенчмаркинга (benchmarking) институција
безбедности у локалним самоуправама у Републици Србији, стратешки значај и
потенцијал" из 2014. године, који је поставио основне смернице за примену овог алата
у области безбедности саобраћаја. Бенчмаркинг је препознат као алат који је погодан за
сагледавање система управљања, кроз анализу елемената сличне организационе
структуре и циљева деловања. Пројектом је оцењено да примена бенчмаркинга може
значајно убрзати стварање ефикасног система управљања безбедношћу саобраћаја,
посебно у јединицама затворених организационих система, као што су предузећа,
локалне самоуправе и др.
Успостављање примене бенчмаркинга је настављено 2016. године, израдом
пројекта: „Методологија бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима“ који је покренула Агенција за безбедност саобраћаја. Агенција је у сарадњи
са АМСС – Центром за моторна возила израдила методологију, чиме је учињен основни
корак ка организованом, активном и систематском укључивању компанија и
организација са значајном транспортном делатношћу у систем безбедности саобраћаја
у Републици Србији. Пројекат је препознао могућност унапређења безбедности
саобраћаја у затвореним системима као значајан чинилац и прилику да се унапреди
безбедност саобраћаја на националном нивоу. Очекивања су усмерена да је деловање
унутар затворених система једноставније, брже и ефикасније и да ће ефекат брже бити
видљив у свим сегментима саобраћајног система.
Укључивање затворених система у систем безбедности саобраћаја подразумева
организовано системско деловање унутар компанија и организација са основним
циљем, смањење броја и последица саобраћајних незгода у којима учествују запослени
у компанији. При остваривању овог циља остварује се и низ, са аспекта безбедности
саобраћаја, секундарних ефеката, али са аспекта ефикасности рада компанија
примарних циљева. Унапређење безбедности саобраћаја резултира значајно мањим
директним трошковима саобраћаја, набавке нових возила, одржавања возила,
ангажовања додатних запослених, одржавњем поверења клијената и сл. Деловање
унутар затвореног система на смањење броја и последица саобраћајних незгода, са
учешћем запослених захтева деловање у области едукације, информисања запослених,
промене понашања и изградње позитивних ставова запослених у самим компанијама и
организацијама.
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Примена бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним системима представља
подршку увођењу међународног стандарда безбедности друмског саобраћаја ISO 39001.
Стандард ISO 39001 још није у потпуност заживео у Републици Србији, али
бенчмаркингом је истакнут допринос његове унапређењу побољша перформансе
безбедности друмског саобраћаја. У основи, постоји блиска веза између бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним системима и смерница које су дате у оквиру
стандарда ISO 39001. Спровођење бенчмаркинга, као и увођење стандарда ISO 39001,
има за циљ успостављање система квалитета и ефектног система управљања
безбедношћу саобраћаја у компанијама и организацијама. Оба елемента су усмерена на
смањење директних и индиректних трошкова саобраћајних незгода или саобраћајних
прекршаја, али и смањење укупних трошкова компаније, услед унапређења
функционисања система и његових делова.
Израдом Методологије бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним
системима стекли су се услови за даљу примену алата у пракси, чиме је омогућено и
унапређење Методологије кроз примену у пракси. У циљу стварног доприноса
практичне примене алата, Агенција за безбедност саобраћаја је покренула Пројекат
„Реализацију бенчмаркинга у затвореним системима у 2018. години, који је обухватио
компаније и организације које се баве превозом терета и путника (јавни превоз путника
и робе и превоз за сопствене потребе).
Пројекат је подразумевао реализацију истраживања бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у затвореним системима у којем је учествовало је 35 транспортних компанија
и организација које се баве превозом путника или транспортом терета. Комплетно
истраживање је реализовано је у складу са Методологијом бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у затвореним системима, дефинисаном пројектом Агенције из 2016. године.
2.

МОДЕЛ РЕАЛИЗОВАНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Иницијално након покретања пројекта евидентирано је преко 50
заинтересованих предузећа, која су се пријавила за учешће у пројекту. Међутим
услед постављених рокова и расположивог времена одлучено је да ће истраживање
бити фокусирано на 35 предузећа, а да ће се у преосталим предузећима истраживање
реализовати накнадно. У финалне резултате Пројекта обухваћени су резултати
истраживања из 35 транспортних предузећа, при чему су укључена предузећа која
се баве транспортом робе (77%) и путника (23%), као и предузећа чија основна
делатност није транспорт. Од укупног броја предузећа 27% се бави само
међународним транспортом, 41% само унутрашњим (домаћим) транспортом, док се
32% бави и међународним и унутрашњим транспортом. Према власничкој
структури 9% предузећа су страна, 73% домаћа приватна и 18% домаћа јавна.
Методологија која је коришћена подразумева сагледавање система безбедности
саобраћаја кроз осам стубова и то:
• Стуб 1 - Управљање системом безбедности саобраћаја,
• Стуб 2 - Возни парк,
• Стуб 3 - Здравствено стање возача,
• Стуб 4 - Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача,
• Стуб 5 - Спровођење обука,
• Стуб 6 - Спровођење провера,
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Стуб 7 - Активности са возачима који су учествовали у СН или чине
већи број саобраћајних прекршаја,
• Стуб 8 - Стање безбедности саобраћаја.
Сваки од осам дефинисаних стубова, описани су помоћу индикатора
безбедности саобраћаја, који су додатно описани подиндикаторима. На овај начин
омогућено је да се на основ прикупљених подиндикатора и њиховог утицаја на
индикатор дефинишу индикатори за сваки стуб, а након тога и остварења за сваки
стуб безбедности саобраћаја. Након дефинисања степена остварености за поједине
ступове, дефинише се и укупна оцена система безбедности саобраћаја којом је
квалификован систем као целина,
•

ПОДИНДИКАТОР

ИНДИКАТОР

инидикатора

стуба

СТУБ
безбедности
саобраћаја

Слика 1. Блок дијаграм повезаности индикатора, подиндикатора и стуба
безбедности

Сагледавање индикатора вршено је од стране експертског тима АМСС Центра
за моторна возила, који је кроз посете транспортним предузећима и састанцима са
менаџметном и запосленима процењивао и формирао оцене подинтикатора сваког
стуба. Додатно, реализоване су анкете запослених возача и менаџера саобраћаја, са
циљем да се утврди сагласносту самопроцени возача и процени менаџера у погледу
њиховог рада, знања и вештина. Овакав приступ, директно је указао на појединости
које се могу унапредити кроз стручно усавршавање возача, а које могу значајно да
унапреде ефикасност рада у предузећима.
Како би се обезбедила заштита података о раду предузећа које су учествовала у
пројекту бенчмаркинга безбедности саобраћаја, сваком предузећу је додељена
одговарајућа шифра (тзв. идентификациони број), која коришћена за потребе
упоредне анализе резултата бенчмаркинга и промоције резултата пројекта. На овај
начин су заштићени сви подаци, а омогућено је да компаније које су у највише
рангиране буду видљиве и расположиве као примери најбоље праксе. Уједно за
свако предузеће формиран је појединачни извештај, којим је квалификована
вредност свих индикатора и укупна оцена система безбедности саобраћаја.
3.
3.1.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Стуб 1 - Управљање системом безбедности саобраћаја

Резултати истраживања указују да је успешност компанија и организација у
погледу управљања системом безбедности саобраћаја у директној вези са
испуњавањем захтева дефинисаних стандардом ISO 39001, који се односи на
успостављање квалитета у системском управљању безбедношћу саобраћаја. Овај
стуб се састоји од 23 индикатора, који су дефинисани са преко 70 подиндикатора.
Анализирајући резултате успешности транспортних компанија које су
обухваћене истраживањем, у погледу Стуба 1, односно, индикатора „Управљање
системом безбедности саобраћаја“, може се уочити да само 15 од 35 компанија
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(43%) има проценат успешности изнад 50% у овом индикатору. Овакви резултати
указују да транспортна предузећа у Републици Србији, почињу да препознају значај
безбедности саобраћаја, али да и даље већина предузећа овој области не посвећује
довољну пажњу. Резултати упућују да на потребу систематског деловања на
подизање свести и схватање важности управљања безбедношћу саобраћаја унутар
транспортних предузећа, као и потенцијални допринос повећању ефикасности.

Слика 2. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга у погледу Стуба 1 Управљање системом безбедности саобраћаја

На основу резултата бенчмаркинга у области управљања системом безбедности
саобраћаја, може се закључити да предузеће са шифром К8, са процентом
успешности који износи 95%, представља пример најбоље праксе када је у питању
управљање системом безбедности саобраћаја у затвореним системима, те се
преузимањем искустава из ове организације, и остала предузећа могу усмерити ка
успостављању добре праксе у овој области.
3.2.

Стуб 2 - Возни парк

Очекивано, већина транспортних компанија сагледава систем безбедности, кроз
безбедност возног парка. Резултати указују да доминантно усмеравање на овај стуб,
може имати за последицу превеликих очекивања, која доприносе да се запостави
деловање у оквиру других елемената система безбедности саобраћаја. Овај стуб
описан је кроз 8 индикатора и 26 подиндикатора.
Резултати истраживања успешности индикатора „Возни парк“ указују на то да
велика већина транспортних предузећа која су учествовале у пројекту бенчмаркинга
посвећују овој области значајну пажњу. Најнижи проценат успешности у погледу
возног парка износи 64% (предузећа К15 и К26). Најуспешнија у погледу возног парка
је предузеће К8 чији проценат успешности износи 91%, које осталим транспортним
компанијама може послужити као смерница добре праксе у овој области. Чак 18 од 35
компанија (51%) има проценат успешности индикатора „Возни парк“ који износи 80%
или више, што указује на веома добре резултате у овој области.
3.3.

Стуб 3 - Здравствено стање возача

Према резултатима истраживања транспортна предузећа препознају пресудан
значај здравственог стања возача за безбедно учешће у саобраћају, ово се уједно
може објаснити и тиме што је ова област једна од најчешће контролисаних од стране
инспекције. Тренутна пракса у Србији не оставља избора транспорним
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компанијама, које су услед честих контрола, принуђене да значајну пажњу
посвећују здравственом стању возача. Обављање лекарског прегледа у
одговарајућој здравственој установи и утврђивање способности за управљање
возилом је један од најважнијих предуслова за безбедно учешће професионалних
возача у саобраћају, што је већина предузећа и јасно препознала. Међутим, може се
приметити да се велика већина предузећа држи основних параметара, који су
законом условљени, док додатне мере, које би додатно квалификовале спремност
возача и њихове психофизичке способности за безбедно учешће у саобраћају.
Овај стуб описан је кроз три индикатора и 7 подиндикатора. Проценат успешности
индикатора „Здравствено стање возача“ према транспортним предузећима које су
учествовала у пројекту бенчмаркинга, приказан је на претходном графику. Здравствено
стање возача је област у којој је идентификован највећи број предузећа са максималним
процентом успешности, (11 предузећа), што указује на веома добру праксу у овој
области. Поред поменутих 11 предузећа са стопостотним учинком у области
здравственог стања возача, још 9 предузећа има проценат успешности изнад 80%.
3.4.

Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача

Стуб 4 бенчмаркинга „Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача“
препознаје значај планирања ангажовања возача и израде планова путовања, не само
са аспекта безбедности саобраћаја, већ и са аспекта економске ефикасности
реализованог путовања. Квалификоване вредности овог стуба указују у којој мери
транспортна предузећа плански анализирају руте и у складу са тиме доносе одлуку
о ангажовању конкретног возача. У овом сегменту, одлука о додели руте није
посматрана само кроз перспективу расположивости возача, већ целокупну
квалификацију и процену возача, од стране руководиоца који га распоређује на
поједини радни задатак. Овај стуб описан је кроз три индикатора и 7 подиндикатора.

Слика 3. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга у погледу Стуба 4 Оптимално, безбедно и планско ангажовање возача

Проценат успешности индикатора „Оптимално, безбедно и планско ангажовање
возача“ према транспортним предузећима које су учествовале у пројекту бенчмаркинга
приказан је на графику изнад. Као смерница добре праксе могу се издвојити компанија
К1 са процентом успешности који износи 93%, а затим, компанија К2 са процентом
успешности који износи 90%. Велики број компанија показао је слабу заинтересованост
за ове активности, углавном имајући аргумент да је расположивост возача примаран
фактор, посебно у условима када је евидентан недостатак возача. Уједно, транспортне
компаније су показале да значајно снижавају критеријуме при одабиру ангажовања
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возача, односно да су значајно смањени захтеви на улазним тестовима, док су поједина
предузећа почела да примају возаче без улазних тестирања. Овакав приступ има за
последицу повећану флуктацију возача, већи број саобраћајних незгода и возаче који
имају минималне, основне квалификације тренутно потребне за управљање возилом
одређене категорије. Код неискусних возача, иницијална припрема возача се најчешће
не спроводи, већ се послодавци ослањају на знања и вешине које су возачи стекли у ауто
школама.
3.5.

Стуб 5 - Спровођење обука

Систематично спровођење обука возача је препознато као важан елемент
управљања системом безбедности саобраћаја у затвореним системима. Циљ
спровођења обука јесте стицање различитих знања и вештина за управљање
возилом од стране возача / корисника возила, у циљу њиховог безбедног и
ефикасног учешћа у саобраћају. Међутим, у Републици Србији не постоји традиција
стручног усавршавања запослених, са циљем јасног доприноса унапређењу
пословања. Ово се посебно изражава у односу према возачима, који често мењају
компаније услед велике потражње и значајних разлика у понуђеним условима. Овај
стуб описан је кроз четири индикатора и 14 подиндикатора.
На основу резултата бенчмаркинга транспортних компанија у погледу Стуба 5 Спровођење обука, може се уочити да само 9 од 35 предузећа има проценат
успешности изнад просечне вредности. Највећи проценат успешности у области
спровођења обука има предузеће К3 са процентом успешности од 79%. У овој
области велика већина предузећа мора уложити значајне напоре у циљу унапређења
перформанси, како би се достигло стање које осликава успешно управљање
безбедношћу саобраћаја. Чак 8 прдузећа у овој области не посвећује никакву пажњу
(проценат успешности 0%), а велики број компанија то не чини у довољној мери.

Слика 4. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга у погледу Стуба 5 Спровођење обука

3.6.

Стуб 6 - Спровођење проверa

Спровођење провера је у директној вези са спровођењем обука у транспортним
предузећима. Основ за спровођење обука јесте спровођење провера знања и вештина
возача, чиме се јасно утврђују сегменти у раду возача које је потребно унапредити. Као
и обуке, провере имају за циљ да обезбеде безбедно и ефикасно учешће у саобраћају.
Успостављање система квалитета предвиђљ провере знања и вештина. која су стечена
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реализованим обукама, као и самим описом посла који запослени обавља, његовом
стручношћу и стеченим знањем пре ступања у радни однос.

Слика 5. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга, Стуб 6 - Спровођење
провера

С обзиром да је спровођење провера генерално условљено реализацијом обука,
ситуација у погледу успешности транспортних предузећа у области спровођења
провера је слична са стањем када су у питању обуке. У посматраним транспортним
предузећима која су учествовале у пројекту бенчмаркинга, најбоља пракса у погледу
спровођења провера забележена је у предузећу К3 које има проценат успешности од
94%. Поред тога, и предузећа К35 и К1 са процентом успешности од 86% су високо
позиционирана када је ова област у питању.
3.7.

Стуб 7 - Активности са возачима који су учествовали у саобраћајним
незгодама или чине већи број прекршаја

У анализи саобраћајних незгода, најчешћих саобраћајних прекршаја и конфликтних
ситуација у којима учествују возачи, односно, запослени, лежи значајан потенцијал за
унапређење безбедности саобраћаја у транспортним предузећима. Стуб 7 бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним системима управо се бави активностима са
возачима који су препознати као ризични (учешће у саобраћајним незгодама или
чињење већег броја саобраћајних прекршаја), као и мерама и активностима које се
предузимају како би се унапредило понашање ових возача. Основа овог стуба је да
предузећа прате ефикасност рада својих возача, као и њихово учешће у незгодама и
прекршајима, а да на основу тога чине јасне кораке на кориговању њиховог понашања.
Овај стуб описан је кроз вредности 6 инидкатора и 23 подиндикатора.

Слика 6. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга у погледу Стуба 7 Активности са возачима који су учествовали у саобраћајним незгодама или
чине већи број прекршаја
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Када се посматра успешност транспортних предузећа у оквиру стуба који се односи
на активности са возачима који су учествовали у саобраћајним незгодама или чине већи
број саобраћајних прекршаја, може се уочити да 19 од 35 предузећа (54%) има проценат
успешности изнад просечне вредности. Најмања оцена у овој области износи 5%
(предузеће К26). Најбоља пракса у погледу рада са возачима који су учествовали у
саобраћајним незгодама или чине већи број саобраћајних прекршаја идентификована је
у предузећима К29 и К8, која имају максималан учинак у овој области.
3.8.

Стуб 8 - Стање безбедности саобраћаја

Стање безбедности саобраћаја је посебно важан стуб, односно, индикатор
бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним системима, посебно за
предузећа која су на почетку успостављања система управљања безбедношћу
саобраћаја. Овај индикатор треба да омогући увид у стање безбедности саобраћаја
у затвореном систему. У Републици Србији још увек није могућа примена
релативних показатеља безбедности саобраћаја и индикатора понашања приликом
оцењивања стања безбедности саобраћаја у затвореним системима. Основни разлог
томе је немогућност поређења са другим сличним компанијама или организацијама
(непостојање тзв. „одговарајућег узорка популације“ или „реперне величине“).
Стога се оцена стања безбедности саобраћаја базира на оцени трендова апсолутних
показатеља и оцени ставова о опасностима у друмском саобраћају.

Слика 7. Упоредна анализа резултата бенчмаркинга Стуб 8 - Стање безбедности
саобраћаја

Проценат успешности индикатора „Стање безбедности саобраћаја“ у транспортним
предуезћима која су учествовала у истраживању бенчмаркинга приказан је на графику
изнад. На основу резултата бенчмаркинга, идентификовано је пет компанија (компаније
К35, К34, К23, К21 и К3) са максималним учинком у овој области, које могу послужити
као примери добре праксе када је у питању оцена стања безбедности саобраћаја. Уједно
може се закључити да је ово стуб у оквиру којег је уочен највећи простор за унапређење
велике већине транспортних предузећа.
4.

ЗАКЉУЧАК

Укупна оцена успешности транспортних предузећа у погледу управљања
безбедношћу саобраћаја добијена је сагледавањем оцена свих 8 основних области
(стубова) бенчмаркинга безбедности саобраћаја у затвореним системима. На основу
укупне оцене успешности, свака компанија се може јасно оценити у погледу својих
перформанси управљања безбедношћу саобраћаја.
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На основу резултата спроведеног истраживања бенчмаркинга безбедности
саобраћаја у 35 транспортних компанија и организација, може се сагледати
постојеће стање када је у питању рад транспортних компанија и организација у
области безбедности саобраћаја у Републици Србији. Може се рећи да транспортне
компаније у Републици Србији мало или веома мало пажње посвећују унапређењу
система управљања безбедношћу саобраћаја. Више од половине од укупног броја
компанија које су учествовале у пројекту бенчмаркинга имају укупну оцену система
мању од 50%, док је у само четири компаније систем управљања безбедношћу
саобраћаја оцењен процентом успешности изнад 80%.
5.
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