
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАДА ОБУКЕ 
 СЛУЖБЕНИКА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕМУ:  
Управљање брзинама у насељу 

новембар 2017. године 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

Сврха семинара: 
 Упознати полазнике са могућим моделима и мјерама за управљање 

брзинама  у насељу 

Резултати 
семинара: 

 Да учесници унаприједе своја практична знања о моделима управљања 
брзинама са циљем повећања нивоа безбједности саобраћаја у насељу 

Учесници: 

 Начелници одјељења у чијем дјелокругу рада су послови безбједности 
саобраћаја, 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, Милија Радовић, Бојан Марић, Милан Тешић, Милан Илић 

Датум и мјесто 
одржавања: 

       Бијељина/Источно Сарајево/Требиње/Бања Лука, новембар 2017. године 

Вријеме 
одржавања: 

       09.30-15:30  сати 
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ПРОГРАМ РАДИОНИЦЕ 

Главни садржаји: Извођач: 

09.30 – 09.45 Добродошлица и евидентирање учесника/ Медији  

09.45 - 10:10 
 Преглед рада на претходним радионицама  

 Представљање програма обуке 

 Милан ТЕШИЋ  
 Проф. др Крсто ЛИПОВАЦ 

10:10 -10.20 
 Актуелно стање безбједности саобраћаја у 

Републици Српској 

 Милија РАДОВИЋ 
 Милан ТЕШИЋ 
 Милан ИЛИЋ 

10.20 - 10:40 
 Актуелне измјене Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима и др. прописа 
 др Бојан МАРИЋ, доцент 

10.40 - 11.25 
 Управљање брзинама- значај и утицај на 

безбједност саобраћаја 

 Мјере управљања брзинама 

 Проф. др Крсто ЛИПОВАЦ 
 др Бојан МАРИЋ, доцент 

11:25 - 11:45 Кафе пауза (освјежење)  

11.45 – 13.20 

 Проблеми управљања брзинама 
 Проф. др Крсто ЛИПОВАЦ 
 др Бојан МАРИЋ, доцент 
 Милан ТЕШИЋ 
 Милан ИЛИЋ 

 Стратегије управљања брзинама 

 Ограничења брзине у насељу (опште ограничење, 
границе насеља и насељеног мјеста, посебна 
ограничења брзине, посебне зоне) 

13.20 – 13.50 Пауза за ручак  

13.50 - 14.35 
 Ефикасне инфраструктурне и друге мјере за 

унапређење безбједности саобраћаја у насељу  Проф. др Крсто ЛИПОВАЦ 
 др Бојан МАРИЋ, доцент 
 Милан ТЕШИЋ 
 Милан ИЛИЋ 14.35 - 15.05 

 Умиривање саобраћаја (Traffic calming) – појам и 
циљеви 

 Умиривање саобраћаја у зони школе и другим 
објектима велике атракције 

15:05 – 15.30  Завршна дискусија и евалуација  

 
 


