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Поштовани, 

Република Српска сваке године у саобраћајним незгодама, поред 
губитка оног највриједнијег а то су људски животи, трпи и 
огромне трошкове у економском смислу. Стручњаци Економског 
института у Бањој Луци су, уз подршку најбољих страних 
стручњака, израчунали да су укупни друштвено економски 
трошкови саобраћајних незгода у Републици Српској око 170 
милиона КМ, што нам говори да Република Српска сваке године у 
саобраћају претрпи елементарну непогоду великих размјера. 

Због свега тога, носиоци власти у Републици Српској су одлучно 
кренули у јачање институционалних капацитета безбједности 
саобраћаја. Савјет за безбједност саобраћаја редовно засједа, 
Агенција за безбједност саобраћаја је почела с радом, Народна 
скупштина је усвојила Стратегију за безбједност саобраћаја 
Републике Српске 2013-2022, а Влада Републике Српске је 
усвојила Програм безбједности саобраћаја 2014 – 2018, чиме су 
створене претпоставке за унапређење безбједности саобраћаја у 
Републици Српској. 

На трагу тога сваке године се одржава и Међународна 
конференција „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, с 
циљем константног јачања и анимирања капацитета на локалном 
нивоу и стварања група стручњака који ће имати довољно 
ентузијазма, храбрости и воље да се боре сa овим проблемом 
друштва у цјелини. 

Стога позивамо све заинтересоване ауторе и стручну јавност да 
узму активно учешће на овогодишњој конференцији и тиме 
допринесу прије свега јачању свијести о важности безбједности 
саобраћаја, али и унапређењу стања у овој области. 

С поштовањем,                

Организациони одбор 

КОНФЕРЕНЦИЈА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У ОКВИРУ 

Деценије акције за безбједност  

саобраћаја на путевима 2010-2020 

Циљева одрживог развоја 

 3.6              11.2 



Да бисте пријавили тему један од аутора мора бити 
регистрован. Отварање налога омогућава корисницима да 
прате информације о пријављеној теми, односно раду. 

Прихваћени радови биће објављени на интернет страници 
www.absrs.org. Одабрани радови биће објављени у 
штампаном издању Зборника радова на језику на ком су 
написани. 

Писано Упуство за коришћење апликације за пријаву тема 
и Упуство за писање рада можете преузети на интернет 
адреси: www.bslz-rs.org 

ПОЧАСНИ ОДБОР: 

Недељко Чубриловић, предсједник Народне скупштине 
Неђо Трнинић, министар саобраћаја и веза 
Ален Шеранић, министар науке и технологије 
Драган Лукач, министар унутрашњих послова 
Драган Богданић, министар здравља и социјалне заштите 
Дане Малешевић, министар просвјете и културе 
Зоран Тегелтија, министар финансија 
Лејла Решић, Министарство управе и локалне самоуправе 

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР: 

- Милија Радовић, Агенција за безбједност саобраћаја 

- Наташа Костић, Министарство саобраћаја и веза 

- Николина Малчић, Министарство саобраћаја и веза 

- Горан Амиџић, Министарство унутрашњих послова 

- Горан Шмитран, Министарство унутрашњих послова 

- Мира Бера, Министарство просвјете и културе 

- Славица Кречар, Министарство здравља и соц. заштите 

- Данислав Драшковић, Реп. управа за инспекцијске послове 

- Саша Јаснић, ЈП „Путеви Републике Српске“ 

- Душко Томанић, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ 

- Ранко Бабић, Ауто Мото Савез 

- Ацо Пантић, Савез општина и градова 

ПРОГРАМСКИ ОДБОР: 
Проф. др Крсто Липовац, Саобраћајни факултет, Београд, 
Проф. др Милан Вујанић, ТСГ Србија д.о.о. 

Проф. др Владан Тубић, Саобраћајни факултет, Београд 

Проф. др Томаж Толаци, Грађевински факултет, Словенија 

Проф. др Перица Гојковић, Саобраћајни факултет, Добој 

Проф. др Снежана Петковић, Машински факултет, Бања Лука 

Проф. др Драгољуб Шотра, Агенција  "Експерт", Београд  

Проф. др Мирсад Куловић, П.Е.У. Апеирон, Бања Лука 

Доц др Зоран Ћургуз, Саобраћајни факултет, Добој 

Доц др Бојан Марић, Саобраћајни факултет, Добој 

Доц др Марко Ренчељ, Грађевински факултет, Словенија 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 

1. СТУБ - УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА: 

  - доношење прописа; 

  - развој стратегија; 

  - постављање циљева; 

  - успостављање система података и праћења 
реализације. 

2. СТУБ - БЕЗБЈЕДНИЈИ ПУТЕВИ:  

  - унапређење планске документације, пројектовања,  
конструисања и функционисања путева; 

  - осигуравање сталних провјера безбједности 
саобраћаја; 

  - стимулисање управљача да разматра све форме 
транспорта ради задовољења потреба за мобилношћу 
корисника путева.  

3. СТУБ - БЕЗБЈЕДНИЈА ВОЗИЛА:  

  - примјена и промоција програма за процјену 
безбједносних карактеристика возила; 

  - промоција употребе система активне безбједности у 
возилима. 

4. СТУБ - БЕЗБЈЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ: 

  - програми који комбинују саобраћајно полицијску 
принуду са кампањама подизања свијести и едукације; 

  - истраживачке и превентивне активности на 
унапређењу понашања свих учесника у саобраћају. 

5. СТУБ - ЊЕГА ПОСЛИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ: 

  - смањење времена одзива; 

  - унапређење квалитета његе; 

  - пружање одговарајуће рехабилитације. 

 

 

Учешће на конференцији је бесплатно! 

На конференцији Вам је обезбијеђена 
акредитација; зборник радова и др. штампани 

материјал; ДВД; коктел добродошлице;  свечана 
вечера и сертификат о учешћу 

Пријава теме са сажетком                                     11. јун 

Обавјештење о прихватању тема                        15. јун 

Достава прихваћених радова                            6. август 

Обавјештење о рецензији                                31. август 

Достава коначног рада                             21. септембар 

ВАЖНИ ДАТУМИ: 

 АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР 

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Трг Републике Српске бр. 1 

Бања Лука 

GPS координате:   

Х- 44.777852, Y- 17.197731 

 ИНФОРМАЦИЈА ЗА АУТОРЕ: 

Пријава и достављање радова обављаће се путем сајта: 

http://www.bslz-rs.org 

Позивамо ауторе да приједлоге тема са сажецима и 
кључним ријечима пријаве кроз апликацију за 
електронску пријаву радова на интернет адреси: 

www.bslz-rs.org 
Aутори могу пријавити рад или постер презентацију. Један аутор 
може бити аутор на највише три рада, од чега први аутор може 
бити на највише два рада. Изузетно, Програмски одбор 
Конференције може одобрити одступање од овог правила. Да 
бисте пријавили тему, један од аутора мора имати отворен и 
верификован налог на  www.bslz-rs.org.  

ПРИХВАЋЕНИ РАДОВИ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ У ШТАМПАНOМ 
ЗБОРНИКУ РАДОВА И У ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА, НА ЈЕЗИКУ 

НА КОМ СУ ДОСТАВЉЕНИ. 


