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Фокус и циљ рада 

● УБС 

● Изграђен систем даје упутства за израду и 
имплементацију националних стратегија  

● Смањити број погинулих и повређених лица у СН 

● Идентификовање водеће националне агенције 

● Смернице и позитивну климу за РМ 

● Функционисање појединих модела  

● Упоређивање заједничких циљева, разлике, 
финансирање, научно – истраживачки рад, 
едукација, организација 



Увод  

УБС 

- Вишесекторски, мултидисциплини и 

мултидимензионални аспекти  

- Развој и управљање путевима, обезбеђивање безбедних 

возила и брзо реаговање у случају СН 

- Савремени напредни системи за управљање 

саобраћајем  

- Имплементирање програма и стратегије за БС 

- Национална или водећа агенција за управљање 

безбедношћу  

- Организација која анализира и истражује проблематику 

БС 

 



МОДЕЛИ НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА  

1. Самостална водећа агенција 

2. Министарство транспорта као водећа агенција 

3. Орган надлежан за безбедност путева као водећа 

агенција  

4. Самостална водећа агенција у кабинету 

председника владе 



1. Самостална водећа агенција  

▪ Приватна и независна, ван владиног сектора 

▪ Евалуација и мониторинг програма 

▪ Обезбеђивање административне и техничке 

подршке свих професионалних удружења и 

институција за БС  

1. Агенција за безбедност у друмском транспорту 

(Land Transport Safety Authority -LTSA), Нови 

Зеланд 

2. Национална управа за друмски саобраћај 

(„National Highway Traffic Administration”), САД  

 

 

 



Агенција за безбедност у друмском транспорту 

(Land Transport Safety Authority -LTSA), Нови 

Зеланд 

▪ 1993-2004  

▪ Национални комитет за безбедност друмског 

саобраћаја (National Road Safety Committeе – 

NSRC) - Ресор Министарства за транспорт 

▪  Статистичка и економска анализа СН на путевима 

и степена трауме учесника после СН 

▪  Развој и реализација програма националне 

стратегије за БС на локалном, регионалном и 

националном нивоу  



Национална управа за друмски саобраћај 

(„National Highway Traffic Administration”), САД 

● Основана 1970, извршна агенција владе САД у 
оквиру ресора транспорта  

 

Мисија и активности: 

- стандарди безбедности моторних возила  

- економичност горива  

- примена сигурносних појасева код деце и 
одраслих  

- примена заштитне опреме за мотоцикле  

- употреба алкохола, дрога приликом вожње и 
слично  

-  Смањење броја СН 

 



2. Министарство транспорта као 
водећа агенција (1) 

 Посебан сектор - спроводи активности Министарства 
транспорта у области саобраћаја и транспорта  

 Европске земље 

 Рад и одговорности - подељени између ЕУ и влада земаља 
на локалном и националном нивоу  

  

 Задаци: 

- израда, доношење и спровођење стратегије и планове за 
БС 

- праћење и контрола примене стандарда за возила, путеве и 
учеснике у саобраћају 

- израда едукативних програма за децу и одрасле о значају 
БС, промовисање преко медија, билборда и слично  



►Сарадња са МУП-ом, Министарством здравља, 
Министарством животне средине 

► Одговорност свих активности за хоризонталну и 
вертикалну координацију 

► Обезбеђивање партнерства између владиних институција 
и бизнис сектора, невладиних организација 

► Центри за истраживање и развој  

► Размена искуства и знања на европском нивоу (семинари 
и конференције о УБС) 

► ФИНАНСИРАЊЕ – државна средства и приватни сектор 

► Велика Британија, Норвешка, Холандија, Ирска, Аустрија, 
Италија, Финска, Немачка, Јужноафрика Република, 
Кенија, Тајван, Индија, Малезија, Шри Ланка и др. 

2. Министарство транспорта као 
водећа агенција (2) 



3.Орган надлежан за безбедност 
путева као водећа агенција 

●  Именована од различитих министарстава (за 
животну средину, индустрију, комуникације, 
образовање, транспорт и сл.)  

 

●  Надлежна агенција на националном нивоу 

  

●  Спроводи планове и стратегије министарстава, 
преузима одговорност за саобраћајни и 
транспортни систем у земљи  

 

●  Финансирање – влада (годишњи буџет), 
аутомобилска индустрија, таксе на путевима, 
казне за брзу вожњу и прелазак на црвено светло 

 



Примери 

1. The Swedish Road Administration – SRA  

- одговорна за безбедност на путевима и управљање 
саобраћајне мреже 

- технолошки развој саобраћајног и транспортног система  

- израда и промовисање едукативних програма  

- сарадња са аутомобилском индустријом – Волво  

- развила и руководи са „Визијом нула” 

2. Савезна држава Викторија („Vic Roads“)  

3. Нови јужни Велс, Аустралија 

   - управљање и координација системом безбедности на  
вишесекторском нивоу 

   - активности у Комитету за безбедност саобраћаја за 
побољшање закона о безбедности саобраћаја и транспорта  

 



4.Самостална водећа агенција при 
кабинету председника владе  

► Посебан сектор, задужен за политику БС, развојну стратегију, 
координацују институција, сарадњу са медијима, праћење и контролу 
спровођења планова за унапређење БС 

► Саветник председника владе при доношењу закона о БС, поступа као 
самостални извршни орган  

► Политичка стабилност и део политичког програма владајуће странке  

 

Активности агенције: 

- идентификовање мера за побољшање БС 

- давање препорука релевантним институцијама при спровођењу 
активности 

- праћење, координација и евалуација ефикасности мера 

- давање препорука о висини финансијских средстава за спровођење тих 
активности  

 

► Савезна држава Западна Аустралија - Канцеларија за безбедност 
путева („The Office of Road Safety“)  

 



ДИСКУСИЈА  

 Различите институционалне форме  

 Организован и структурно изграђен систем за БС 

 Предности и недостаци у зависности од степена 
развијености те земље  

 Финансијска подршка владе, јавног и бизнис сектора, 
нарочито аутомобилске индустрије  

 Међународна сарадња 

 Координација и синхронизација активности  

 Драстичан пад броја повређених и погинулих лица у СН 
на путевима  



Република Македонија – стање 
сада 

 Повећање броја повређених и погинулих лица у СН 

 Недовољно развијена свест, информисаност и едукација 

грађана о БС 

 

Препоруке: 

 Идентификација и структуирање водеће националне 

агенције за безбедност саобраћаја у РМ 

 Искористити адекватна добра искуства и пракси 

националних агенција за БС 

 Стварање одговарајуће политике за БС 

 Обезбеђивање расположивих техничких, људских и 

финансијских ресурса  



ЗАКЉУЧАК 

 Улога, значај и важност функционисања водећих 
националних агенција за БС на различитим континентима 
и субконтинентима  

 Успешне водеће агенције за БС - идентификоване као 
владино координативно тело  

 Капацитети и финансирање агенције  

 Искористити искуства, истраживања, анализе и 
едукативне програме о БС 

 Недостатак постојања добро изграђеног система за БС у 
РМ 

 Прилагодити методологије за побољшање БС према 
потребама у РМ 

 Стварање културних, моралних и социјалних услова за 
безбедно одвијање саобраћаја  



Хвала на пажњи! 

E-mail: cvetankaristic@yahoo.com 

 kristi.bombol@tfb.uklo.edu.mk 
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