
V СТРУЧНИ СЕМИНАР 

УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

20-22. мај 2010. године хотелски комплекс RELAX у Ковачици 
 
 

ПРОГРАМ СКУПА 

 
 

четвртак 20. мај 2010. године 

16:00 – 17:00   Пријава учесника семинара 

17:00 – 17:30   Уводне речи и отварање Семинара 

17.30 – 18.30   Презентација уводних реферата  

 А1 
Актуелно стање и проблеми безбедности саобраћаја у 
Републици Србији 

 А2 
Мапирање ризике у општинама и окрузима Републике 
Србије 

 А3 
Значај проблема и могућности управљања безбедношћу 
саобраћаја 

 

18:30   Конференција за јавност 

 

19:00   Коктел добродошлице 

 

 
 

петак 21. мај 2010. године 

09:00 – 10:00   Презентација уводних реферата 

 А4 
Обавезе јединица локалне самоуправе у спровођењу 
одредби зобс-а 

 А5 
Полазна акта  о безбедности саобраћаја на путевима из 
надлежности локалне самоуправе  

 А6 
Припрема стратешких докумената безбедности саобраћаја 
у локaланим заједницама (општинама) 

 

10:00– 10:30    Дискусија 

10:30– 11:00    Пауза 

11:00 – 12:30   Презентација радова  

 Б-1 
Метод анализе стања безбедности саобраћаја у локалним 
заједницама (општинама) 

 Б-2 

Метод идентификације, класификације и санације опасних 
места “црних тачкака” у локалним заједницама – студија 
примера 

 Б-3 
ГИС технологија као подршка управљању безбедношћу 
саобраћаја у локалним заједницама 



 Б-4 
Унапређење стања безбедности саобраћаја применом 
дубинске анализе саобраћајних незгода  

 Б-5 
Методологија унапређења безбедности саобраћаја у 
предузећима – пример „ЈКП БВК“ – 

 В-1 Пројекат млад и безбедан – резултати и закључци 

 В-2 
Концепт унапређења саобраћајног образовања деце 
узраста од 10 до 14 година  

12:30 – 13:00   Дискусија 

13:00 – 16:00   Пауза за  ручак и излет 

16:00 – 19:00   Радионице 

 1 Решење о оснивању савета за БС 

 2 Позив за прву седницу 

 3 Правилник о раду савета за БС 

 4 Програм коришћења средстава за БС 

19:00 – 20:00  Пауза 

20:00    Свечана вечера 

 
 
 

субота 22. мај 2010. године 

09:00 – 10:30   Презентација радова 

 В-3 

Стање безбедности саобраћаја у зависности од 
спровођења одлуке о радном времену угоститељских 
објеката 

 В-4 
Одговорност локалне заједнице за саобраћајну незгоду 
која је настала као последица грешке пута 

 В-5 

Улога  локалних заједница у црној гори у области 
безбједности саобраћаја  за особе са инвалидитетом и 
дјецу 

 Г-1 
Заштитни систем безбедности саобраћаја на локалном 
нивоу 

 Г-2 Примена ЗОБС-а  у  области јавног превоза путника 



 Г-3 
Позитивни ефекти примене новог закона о безбедности 
саобраћаја на путевима у гсп београд 

 Г-4 
Улога субјеката локалне заједнице на активну безбедност 
саобраћаја пpиликом обуке кандидата за возаче 

 Г-5 
Доследна примена наставе у практичној обуци кандидата 
за возаче са циљем повећања безбедности саобраћаја 

 

10:30 – 11:00    Пауза 

10:30 – 11:00    Пауза 

11:00 – 12:00    Округли сто - закључци 

12:00 – 16:30    Затварање скупа  

 1 Уручивање сертификата о учешћу на скупу 

 2 Заједнички ручак учесника скупа 

 3 Завршетак скупа 

 


