
Милан ТЕШИЋ, Агенција за безбједност саобраћаја

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Вишеград и Бања Лука, 
2.– 3. март, 2017. године 

У сарадњи са:



 Пројекат за ангажовање индивидуалног консултанта (правног или 
физичког лица) за ревизију/ провјеру безбједности саобраћаја

 Пројекат израде главног саобраћајног пројекта саобраћајне 
сигнализације и опреме за опасно мјесто на подручју ЈЛС

 Израда студије за избор дионица и локација за примјену ИТС - уређаја 
за аутоматску контролу брзине (и других прекршаја) на територији 
ЈЛС
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 Унапређење безбједности саобраћаја на подручју ЈЛС са аспекта: 

 Саобраћајне инфраструктуре (пјешачке стазе, тротоари, заштитне ограде за дјецу и сл.),

 Безбједности саобраћаја у окружењу: пијаце, концентрисани тржни центри, аутобуске 
станице и сл.,

 Стационарног саобраћаја,

 Интензитета и структуре саобраћајних токова возила и пјешака,

 Понашања учесника у саобраћају и генерисање потреба за саобраћајем,

 Распореда стајалишта и терминуса,   

 Режима саобраћаја на раскрсницама,

 Начина снабдијевања,

 Комуналних интервенција,

 Режимских рјешења приступачности објектима и повезаност зоне са околним улицама и

 Саобраћајних незгода у посматраној зони.



 Идентификација обиљежја безбједности саобраћаја која ће се 
користити приликом циљане контроле саобраћаја од стране 
саобраћајне полиције (идентификација мјеста за контролу) на 
територији ЈЛС 

 Макроистраживање безбједности дјеце у саобраћају у ЈЛС

 Пројекат иградње/ унапређења саобраћајних полигона за дјецу 

 Пројекат саобраћајног образовања и васпитања (Елаборат БС, 
Елаборат СОВ-а и Саобраћајни пројекат)
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 Истраживање индикатора перформанси система безбједности 
саобраћаја на територији ЈЛС

 Анализе безбједности саобраћаја у зони пружних прелаза дуж 
магистралног/ регионалног пута на територији ЈЛС са приједлогом 
мјера

 Пројекат едукације дјеце, родитеља и наставника о безбједном 
понашању у саобраћају 

 Кампања усмјерена ка промовисању вожње без утицаја алкохола/ 
брзина и сл.

 Кампања усмерена ка повећању употребе заштитних система у 
возилима - дечија сједишта/ сигурносни појас 5



 Пројекат за ангажовање индивидуалног консултанта (правног или 
физичког лица) за ревизију/ провјеру безбједности саобраћаја
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 Пројекат израде главног саобраћајног пројекта саобраћајне 
сигнализације и опреме за опасно мјесто на подручју ЈЛС
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 Израда студије за избор дионица и локација за примјену ИТС - уређаја 
за аутоматску контролу брзине (и других прекршаја) на територији 
ЈЛС
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Унапређење безбједности саобраћаја на подручју ЈЛС



 Идентификација обиљежја безбједности саобраћаја која ће се 
користити приликом циљане контроле саобраћаја од стране 
саобраћајне полиције (идентификација мјеста за контролу) на 
територији ЈЛС
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 Макроистраживање безбједности дјеце у саобраћају у ЈЛС

 Пројекат иградње/ унапређења саобраћајних полигона за дјецу 

 Пројекат саобраћајног образовања и васпитања (Елаборат БС, 
Елаборат СОВ-а и Саобраћајни пројекат)
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 Истраживање индикатора перформанси система безбједности 
саобраћаја на територији ЈЛС

 Анализе безбједности саобраћаја у зони пружних прелаза дуж 
магистралног/ регионалног пута на територији ЈЛС са приједлогом 
мјера
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 Пројекат едукације дјеце, родитеља и наставника о безбједном 
понашању у саобраћају 

 Кампања усмјерена ка промовисању вожње без утицаја алкохола/ 
брзина и сл.

 Кампања усмерена ка повећању употребе заштитних система у 
возилима - дечија сједишта/ сигурносни појас
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 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

 Змај Јове Јовановића бр. 18

 78 000 Бања Лука, Република Српска

 Тел: 051/220-330; Факс: 051/220-333

 Веб: www.absrs.org

 Имејл: absrs@teol.net
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http://www.absrs.org/
mailto:absrs@teol.net

