
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План рада обуке 
 службеника у јединицама локалне самоуправе Републике 

Српске на тему:  
Унапређење безбједности саобраћаја: кључни проблеми и 
јефтине мјере за унапређење безбједности саобраћаја на 

нивоу ЈЛС  
јун 2018. године 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

Сврха семинара: 
 Упознати полазнике са савременим принципима просторног планирања и 

пројектовања, утицају на безбједност саобраћаја и инфраструктурним 
мјерама за унапређење безбједности саобраћаја на путевима ЈЛС 

Резултати 
семинара: 

 Да учесници семинара унаприједе знања и ставове о утицају просторног 
просторног планирања на безбједност саобраћаја, као и да се упознају са 
савременим принципима пројектовања безбједних путева и 
инфраструктурним мјерама за унапређење безбједности саобраћаја на 
путевима ЈЛС 

Учесници: 

 Начелници одјељења у чијем дјелокругу рада су послови просторног 
планирања, безбједности саобраћаја, пројектовања и грађења, односно 
службеници у јединицама локалне самоуправе Републике Српске који се 
баве пословима саобраћаја односно стамбено- комуналним пословима 

Организатор: 
 Агенција за безбједност у саобраћају и Министарство управе и локалне 

самоуправе Републике Српске у оквиру подршке „Систему обуке за 
јединице локалне самоуправе“ 

Извођење: 
 Крсто Липовац, Бранкица Милојевић, Бојан Марић, Милија Радовић, Милан 

Тешић, Милан Илић, Никола Торбица 

Датум и мјесто 
одржавања: 

       јун – септембар 2018. године 

Вријеме 
одржавања: 

       09.30-16:00  сати 
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ПРОГРАМ РАДИОНИЦЕ 

Главни садржаји: Извођач: 

09.30 – 10.00 Добродошлица и евидентирање учесника/ Медији  

10.00 - 10:30 
 Увод- Преглед - Шта смо (у) радили на претходним 

радионицама 

 Представљање програма радионице  

Милан Тешић /АБС 
представник/ 
Никола Торбица /АБС 
представник/ 

10:30 -10.45 
 Актуелно стање безбједности саобраћаја у 

Републици Српској  

Милан Тешић /АБС 
представник 
Никола Торбица /АБС 
представник/ 

10.45 - 11:30 
 Значај просторног планирања за безбедност 

саобраћаја 
проф. др Крсто Липовац 
проф. др Бранкица Милојевић 

11:30 - 12:00 Кафе пауза (освјежење)  

12.00 - 12.45 
 Наслеђени проблеми безбедности саобраћаја 

насталии због лошег планирање и пројектовање - 
студије случаја у Р. Српској и региону 

проф. др Крсто Липовац 
проф. др Бранкица Милојевић 

12:45 - 13:30 
 Како спречити/смањити нове проблеме: Савремени 

принципи  планирања и пројектовања улица у 
насељу 

проф. др Бранкица Милојевић 
проф. др Крсто Липовац 

13:30 - 14:00 Пауза за ручак  

 
14:00 – 15.30 

 Ефикасне инфраструктурне и друге мјере за 
унапређење безбједности саобраћаја у локалним 
условима 

проф. др Крсто Липовац 
проф. др Бранкица Милојевић 

15:30 - 16:00  Завршна дискусија и евалуација  

 

 

 

 

 

 

 


