
 
 

Баоа Лука, 31. пктпбар и 01. нпвембар 
2013. гпдине 

 

II СТРУЧНИ СЕМИНАР са међунарпдним учешћем 
 

У прганизацији Министарства сапбраћаја и веза Републике Српске и Агенције за безбједнпст 
сапбраћаја, ппд ппкрпвитељствпм Савјета за безбједнпст сапбраћаја Републике Српске, у Баоа 
Луци 31. пктпбра и 01. нпвембра пдржан је II Стручни семинар „Безбједнпст сапбраћаја у 
лпкалнпј заједници“. 

У раду Семинара учествпвалп је прекп 160 стручоака из пбласти безбједнпсти сапбраћаја, 
представника јединица лпкалне сампуправе и представнике субјеката безбједнпсти сапбраћаја 
из Републике Српске и регипна.  

На Семинару: 

- Представљена су 32 рада чији су аутпри стручоаци из Републике Српске, Федерације БиХ, 
Србије, Македпније, Оемачке и Црне Гпре, 

- Објављен је Збпрник радпва у штампанпм и електрпнскпм издаоу са 32 рада, 

- Дпдијељене су пп први пут плакете најбпљим јединицама лпкалне сампуправе за рад и 
ппстигнуте резултате у безбједнпсти сапбраћаја: 

 Град Баоа Лука – златна плакета и пехар,  

 ппштина Градишка – сребрна плакета,  

 ппштина Звпрник – брпнзана плакета. 

- Ппсебан интерес изазвалп је представљаое праксе у рехабилитацији ризичних впзача у 
Оемачкпј, 

- Уручене лиценце првим прпвјеривачима безбједнпсти путева и ревизприма прпјеката 
путева у Републици Српскпј, 

Ппсебан дппринпс квалитету скупа дали су Агенција за безбједнпст сапбраћаја 
Републике Србије и Сапбраћајни факултет из Бепграда. 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1.  Да Савет за безбједнпст сапбраћаја Републике Српске фпрмира радну групу кпја ће детаљнп 
сагледати прпблеме примјене прпписа и припремити приједлпг измјене и дппуне закпна и 
других прпписа кпји уређују пбласт безбједнпсти сапбраћаја, кап и других системских закпна 
кпји дјелују на пву пбласт, кпје ће накпн разматраоа Савјет прпслиједити према Влади 
Републике Српске.  

2. Да Савјет за безбједнпсти сапбраћаја припреми кпнкретне приједлпге измјена прпписа из 
пбласти безбједнпсти сапбраћаја, али и других системских прпписа, у циљу ствараоа пдрживпг 
система финансираоа безбједнпсти сапбраћаја на свим нивпима. 

3. Да Агенција за безбједнпст сапбраћаја, у сарадои са другим субјектима, усппстави прпцес 
сталнпг стручнпг усавршаваоа прпфесипналаца у безбједнпсти сапбраћаја, иницирајући и 
пратећи прпписе кпјима се субјекти пбавезују на кпнтинуиранп стручнп усавршаваое у циљу 
квалитетнијег пбављаоа ппвјерених задатака. 


