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Резиме: Јачање капацитета јединица локалне самоуправе у области безбедности саобраћаја
представља један од најзначајнијих корака у институционалном управљању безбедношћу
саобраћаја. У складу са стратешким документима Републике Српске, Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Српке у сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе је
реализовала пет циклуса радионица, почевиши од 2013. године. За сваки циклус су
дефинисане теме по принципу „од горе ка доле“ са циљем решавања конкретних проблема
на локалном нивоу. Од припреме локалних стратешких докумената, савремених метода
праћења стања, анализе саобраћајних незгода, све до унапређење безбедности саобраћаја у
зонама школа и мера за управљање брзинама. Поред тема које се односе на безбедност
саобраћаја, у последње две године обрађене су теме које се односе на пројектовање и
планирање простора и то: контрола приступа на магистралним и регионалним путевима те
категоризација локалне путне мреже у Републици Српској. Циљ рада је приказ успешне
праксе за јачање институционалних капацитета на локалном нивоу у области стамбенокомуналних послова и послова планирања и грађења. На овај начин стварају се предуслови
за бољи проток информација међу запосленим у истим и различитим јединицама локалне
самоуправе, обезбеђује се стручан приступ раду и једноставнија координација са субјектима
безбедности саобраћаја на националном нивоу.

РАДОВИЋ, Милија, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Српске, Змај
Јове Јовановића 18, Бања Лука, Република Српска, e-mail: m.radovic@absrs.org
2
TEШИЋ, Милан, дипл. инж. саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Српске, Змај
Јове Јовановића 18, Бања Лука, Република Српска, e-mail: m.tesic@absrs.org
3
КАУРИН Александар, дипл. правник, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске,
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Република Српска, e-mail: A.Kaurin@muls.vladars.net
4 МИЛОЈЕВИЋ Душко, дипл. правник, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске,
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, Република Српска, e-mail: D.Milojevic@muls.vladars.net
1

165

Mилија Радовић, Милан Тешић, Александар Каурин и Душко Милојевић
ТЕМАТСКЕ РАДИОНИЦЕ- УСПЕШНА ПРАКСА ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ
САМОУПРАВА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Кључне речи: успешне праксе, јачање капацитета, управљање безбедношћу саобраћаја,
радионице
Abstract: Тhe strengthening of road safety capacity of local self-governments is one of the most
important steps in the institutional road safety management. In accordance with the strategic
documents of the Republic of Srpska, the Traffic Safety Agency of the Republic of Srpska in
cooperation with the Ministry of Administration and Local Self-Governance has implemented five
cycles of workshops, starting from 2013. For each cycle, top-to-bottom topics are defined with the
aim of solving specific problems at the local level. From the preparation of local road safety strategic
documents, modern methods of road safety monitoring, analysis of current state, all the way to
improving the road safety in school zones and speed management measures. In addition to topics
related to road safety, in the last two years the topics related to the design and planning have been
addressed: access control on the main roads and categorization of the local road network in the
Republic of Srpska. The aim of this paper is to present a best practice for road safety capacity
strengthening at the local level. In this way, preconditions for a better flow of information between
employees in the same and different local self-governance are created, professional approach and
easier coordination with the road safety stakeholders at the national level.
Keywords: best practices, road safety capacity strengthening, road safety management, workshops

1.

УВОД

Кроз историју, мењала се проблематика безбедности саобраћаја и развијала се
теоријска мисао о узроцима и начину решавања проблема безбедности саобраћаја
(у даљем тексту: БС). Прве фазе развоја проблематике БС карактеришу
несналажење и занемаривање овог проблема, што није захтевало посебну
професију, нити професионалце у БС. Међутим, на глобалном плану, долази до
заокрета у погледу БС. Последње фазе у развоју БС (четврта фаза управљања
безбедношћу саобраћаја и пета фаза глобалног управљања) почивају на професији,
професионализму и професионалцима у БС (Липовац и др., 2014). Важност
менаџмента БС на националном и локалном нивоу је наглашена кроз Глобални план
деценије акције на путевима 2010-2020 (WHО, 2010).
У том смислу, Република Српска је спровела низ активности како би се
унапредио и ојачао систем БС. Први напор Владе Републике Српске се огледа у
формирању Савета за безбjедност саобраћаја и оснивању водеће Агeнције за
безбjедност саобраћаја, као управне организације у оквиру Министарства
саобраћаја и веза. Наредни корак јесте усвајање Стратегије безбjедности саобраћаја
Републике Српске 2013-2022 од стране Народне скупштине Републике Српске у
2013. години, као и Програма безбjедности саобраћаја Републике Српске 2014-2018,
који је усвојила Влада Републике Српске у 2014. години.
Паралелно са тим активностима, Влада Републике Српске на сједници 30.
септембра 2010. године усвојила је Стратегију обуке за запослене у јединицама
локалне самоуправе у Републици Српској, а која је утемељена у стратешком циљу
Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2009- 2015.
године, односно на 60. сједници, одржаној 11. фебруара 2016. године, донела је
Одлуку о усвајању Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у
јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година
(„Службени гласник Републике Српске“, број 22/16). Визија ових стратешких
документа је „Изграђен одржив и функционалан систем обуке који ће
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службеницима и изабраним званичницима бити квалитетан извор знања и стицања
вештина потребних за развој високо професионалне, одговорне и ефикасне локалне
самоуправе у Републици Српској.“
Наведена визија Стратегије промовише принципе одрживости, квалитета,
одговорности и ефикасности, а све у функцији примарног задатка локалне
самоуправе – задовољења потреба грађана. У складу са Стратегијом, фокус је био
на даљем јачању система обуке која укључује унапређење административних и
комуникацијских алата и институционализовање модела за обезбеђење квалитета
обуке, као и на извођењу приоритетних програма обуке.
Ове најзначајније претпоставке за квалитетно управљање безбедношћу
саобраћаја, резултовале су низом активности који доприносе побољшању
безбедности на путевима Републике Српске. У циљу јачања институционалих
капацитета реализовано је пет циклуса радионица са циљем обука запослених у
јединицама локалне самоуправе на пословима БС. Такође, у континуитету се
одржава међународна конференција „Безбjедност саобраћаја у локалној заједници“,
са задатком упознавања стручне и остале јавности о актуелним дешавањима у
области саобраћаја.
1.1.

Преглед литературе

Важност менаџмента/ управљања безбедности саобраћаја на националном и
локалном нивоу је наглашена кроз Глобални план деценије акције на на путевима
2010-2020 (WHO, 2010). Све активности су систематизоване у пет стубова. Први
стуб-организација и управљање БС, обухвата и јачање професије и
професионализма у БС, што довољно говори о важности овог системског решења
ка унапређењу БС.
У свету су реализовани бројни пројекти изградње институционалних
капацитета, као нпр. Шведска, Норвешка, Гана, Кенија, Кина, Аустралија, Мали и
др. SIDA, (2005) је представила пројекат институционалне одрживости и развоја
капацитета у Шведској. Пројекат је спроведен у неколико држава, различитог
друштвеног уређења, нивоа друштвено-економског развоја, културе, менталитета,
организационе структуре и сл. Ефекти пројекта су веома запажени и позитивни.
Велики изазов је да се створи политичка воља, као и глобално, регионално и
национално вођење и расподела ресурса потребних за успешну реализацију
препорука из Светског извештаја у циљу постизања побољшаних резултата.
Thomas, R. (2007) указује на одговорност државе у свим аспектима БС. Држава
је та која планира, пројектује, гради, води и одржава велики део друмске
инфраструктуре, усваја и примењује законе о БС, прописује процедуре за возачку
обуку и добијање возачких дозвола и води државне програме за подстицање
безбедног понашања у саобраћају. Имајући у виду обим ових одговорности, држава
запошљава хиљаде професионалаца за безбедност на путевима, па стога мора да има
централну улогу у напорима за развијање професије и професионализма у БС.
Elvik R. at al. 2008 сматра да успешно управљање безбедношћу на путевима у
односу на циљеве је олакшано ако су испуњени следећи услови:
 Врх власти треба снажно подржавати циљеве и чврсто бити посвећен
њиховој реализацији;
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Циљеви би требало да представљају изазов, али да у принципу буду
достижни;
 Не би требало да буде постављено много циљева, имајући у виду
расположиве политичке инструменте за њихову реализацију;
 Требало би да постоји систем за праћење напретка у реализацији циљева
и давање повратних информација надлежним министарствима о
њиховим перформансама (бенчмаркинг) и
 Требало би да постоје подстицаји и сигурни извори финанасирања, како
би се гарантовало ангажовање свих субјеката задужених за реализацију
циљева.
На националном нивоу, Липовац и др. (2010a) су дефинисали и разрадили
обавезе јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) у спровођењу одредби
Закона о безбедности саобраћаја на путевима Републике Српске (Службени гласник
Р. Српске бр. 63/11)). Међутим, при спровођењу ових обавеза, у свим ЈЛС, јавља се
проблем ниског нивоа активизма. Још лошије стање јесте у оним ЈЛС где постоји
активизам међу непрофесионалицима у БС (Липовац и др., 2014). Највише се
проблема јавља у области финансирања, јер се није развила вољност плаћања међу
политичким лидерима на нивоу локала. Последица таквог стања јесте нестручно, ad
hoc ''бављење'' БС, немогућност дефинисања квалитетних и ефикасних мера,
недостатак праћења ефеката спроведених мера, трошење скромних финансијских
средстава и других ресурса на контрамере које не дају никакве или највеће ефекте
итд..
1.2.

Предмет и циљ рада

Почетком 2013. године, у Републици Српској је покренут пројекат унапређења
професије и професионализма међу запосленим на локалном нивоу под називом
„Јачање капацитета јединица локалних самоуправа у области безбедности
саобраћаја на подручју Републике Српске“. Од тада, реализовано је пет циклуса
радионица, са укупно 7 обука (пет из области безбедности саобраћаја и две у оквиру
послова пројектовања и грађења). Пројекат је континуираног карактера и постоје
тенденције да се настави спроводити у наредном периоду.
Основни циљ рада јесте промовисање добре праксе у управљању безбедности на
путевима као и развој свести о професији и професионалцима у овој области. Овај
модел развоја професионализма међу запосленима на националном и локалном
нивоу се могу применити и у другим научним областима, што ће допринети
ефикаснијој употреби средстава и бољим резултатима.

2.

МЕТОДОЛОГИЈА

Агенција за безбjедност саобраћаја Републике Српске (у даљем тексту:
Агенција) је препознала значај професионализма у БС на локалном нивоу,
идентификовала мањак професионалаца, недовољну посвећеност БС, а све у вези са
ниским нивоом знања и свести о БС. Министарство управе и локалне самоуправе
Републике Српске (у склопу Развојног програма УН-а) и Агенција, а на основу
приоритета утврђених Стратегијом обуке за запослене у ЈЛС у Републици Српској,
168

13. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 18 – 21. Април 2018.

организовали су континуиране обуке запослених у јединицама локалне самоуправе
на стамбено- комуналним пословима и пословима пројектовања и грађења.
За припрему програма обуке кориштена је методологија која укључује
истраживање практичних потреба запослених и активно учешће ЈЛС (фокус групе,
анкетирање, анализа садржаја), тематске модуле прилагођене различитим циљним
групама, вођству и практичарима, стандардизовање програма обуке које омогућава
лакше будуће реплицирање у оквиру система ЈЛС, израду приручника који
укључују и најчешће постављана питања током обуке, као и израду материјала за
подршку извођачима обуке и препорука за унапређење постојећих пракси. Од
извођача обуке је захтевано да осигурају интерактиван приступ, те укључе наменски
дизајниране вежбе прилагођене тематици сваке обуке. У наставку је дат ходограм
активности за реализацију оваквих едукација на нивоу јединица локалне самоуправе
(Слика 1.).

Слика 1. Ходограм активности за организацију и реализацију едукација

Обуке су вршене у 4 центра: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње,
обухватајући општине које гравитирају према овим центрима према унапред
усаглашеном програму обуке. Све радионице су реализоване у трајању од 6 сати (од
10,00 до 16,00 сати), по посебном програму. Комплетна излагања су била
интерактивног карактера са циљем указивања помоћи локалним заједницама у
изради њихових стратешких докумената. Обука се састојала из два дела: теоријски
и практични- интерактивни приступ. Полазници семинара су били начелници
одељења у чијем делокругу рада су стамбено- комунални послови и послови
пројектовања и грађења, службеници у ЈЛС Републике Српске.

3.

РЕЗУЛТАТИ

Приориретни програми обуке спроведени су у складу са темама дефинисаним
Стратегијом обуке и Програмом рада система обуке. Носиоц активности обуке у
наведеном периоду било је Министарство за управу и локалну самоуправу, у
сарадњи са Агенцијом. Током успешне сарадње у периоду од 2013. до 2017. године,
реализовано је 7 програма обуке, у којима је учестовало укупно 448 службеника
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јединица локалне самоуправе на четири регионална локалитета. Број полазника који
су прошли Програм обуке су приказани на Слици 2.

Слика 2. Подаци о учешћу запослених у Републици Српској у проведеним програмима
Табела 1. Списак тема радионица у петогодишњем периоду
Година
реализације
2013
2014
2015
2016
2017

Приоритетни програми обуке
Стратегија и програм безбедности друмског саобраћаја за
подручје јединице локалне самоуправе
Савремене методе праћења безбедности саобраћаја у
јединицама локалне самоуправе
Анализа података о саобраћајним незгодама и њихов значај
за управљање безбедношћу саобраћаја
Унапређење безбедности саобраћаја у области израде
планске и техничке документације
безбедност у зонама школе
Управљање брзинама у насељу
Категоризација и развој путне мреже у надлежности ЈЛС
Укупан број полазника кроз 5 циклуса радионица

Учесника
51
57
68
79
85
49
59
448

Током периода реализације циклуса радионица главни дио трошкова (трошкови
припреме и извођења програма обуке, стручне подршке спровођењу Стратегије и
развоју капацитета структура система, као и трошкове репрезентације за учеснике)
био је финасиран од стране Министарства управе и локалне самоуправе и Агенције.
Трошкове доласка учесника на обуке сносиле су јединице локалне самоуправе из
којих учесници долазе. Одржавање радионица у ЈЛС је од великог значаја за
изградњу система управљања БС у Републици Српској. Одржавањем наведених
радионица постигнути су сљедећи најзначајнији циљеви:
 учесници обуке унапредили теоретска и практична знања из БС,
 учесници су упознати са начином процене стања система БС у ЈЛС,
 представници ЈЛС стекли почетна знања о значају и могућностима
управљања БС,
 учесници су упознати са смерницама за дефинисање жељеног стања,
 учесници су препознали велике локалне капацитете за унапређење БС,
 представљене су смернице за израду локалних база података,
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представљен је метод одабира важних података који се морају наћи у
локалним базама података о саобраћајним незгодама и настрадалим,
 представљени су програми/ апликације у којима се врши израда база
података,
 представљени су модели за унапређење зона школа са посебним
акцентом на израду Елабората безбедности саобраћаја и Елабората
саобраћајног образовања и васпитања;
 представљене су критеријуми и јефтине мере за управљање брзинама у
насељу, са акцентом на зоне смиреног саобраћаја и зоне школа;
 представљен је значај контроле приступа и заштите саобраћајног тока
на примарној путној мрежи (магистрални и регионални путеви);
 представљени су критеријуми за категоризацију локалне путне мреже;
 омогућена је размена пројектантских решења и др.
 Приликом размене искустава између учесника, „испливали“ су
проблеми које се могу систематизовати у неколико категорија, а то су:
 недостатак координације између субјеката који раде на истим
пословима,
 низак ниво професионализма међу запосленим у ЈЛС,
 неразумевање проблема небезбедности на путевима,
 никакав или скроз низак ниво вољности улагања у БС,
 низак ниво активизма у активностима које не захтевају значајна
финансијска средства,
 непрепознавање одговорности субјеката кључних у систему БС.
Други вид подршке у смеру унапређења безбедности на путевима јесте подела
штампаних приручника свим ЈЛС (пдф верзију приручника можете преузети на
сајту: www.absrs.org), у којим се налазе све методе, процедуре, смернице, и сл.
приказане и презентоване на радионицама.
У наредном периоду би требало наставити са обукама у ЈЛС, у сарадњи са
Министарством управе и локалне самоуправе и Савезом општина и градова. Такође,
требало би повећати број обука и планирати вишедневне обуке. Само на овај начин
могу се створити основне претпоставке за активно укључивање ЈЛС у процес
управљања БС, јачање професије и стицање професионалаца из ове области,
остварити трајно унапређење БС у локалним заједницама, и сл. Главни и суштински
циљ ових радионица јесте промовисање професије као кључа за лакше и
ефикасније спровођење активности на унапређењу БС. Праћење резултата
јачања професије и професионализма је обебеђено континуирано вредновањем
основних критеријума који су значајни за управљање БС на нивоу ЈЛС.

4.

ДИСКУСИЈА

Кључни заговарачи глобалне безбедности на путевима слажу се да је сада прави
тренутак за убрзано улагање у безбедност на путевима, посебно у неразвијеним
и средње развијеним земљама, као и за развој одрживих стратегија и програма
безбедности на путевима који би преиспитали однос учесника у саобраћају,
подстакли коришћење јавног превоза и променили приступ мерењу националног
напретка у политици транспорта.
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Проблем БС се не сме посматрати само на националном нивоу. То је проблем
регије, локала, појединца. Узимајући у обзир ову чињеницу, намеће се закључак
да управљањем безбедности саобраћаја на националном нивоу без подршке ЈЛС,
неће се постићи никакви значајни резултати. Национални институционални
капацитет за управљање БС је директно везан за постојање локалног капацитета за
управљање овим проблемом. Уколико постоји ови капацитети, могуће је
реализовати вертикалне активности без додатних напора односно сва пажња се
може усмерити на решавање и реализацију краткорочних и дугорочних циљева.
Највећи проблеми у једној земљи, региону или ЈЛС који их могу задесити јесте
недостатак разумевања за решавање проблема БС (или било којих других
научних дисциплина), примену успешних пракси (искустава других земаља која су
довела до изванредних резултата). Ови проблеми се јављају искључиво тамо где
недостају стручњаци, наука и искуство. Нажалост, Република Српска и земље у
региону имају овај проблем који је могуће превазићи јачањем институционалних
капацитета и професије БС.
Обуке, семинари и радионице намењене за јачање професионализма и професије
су веома битан и незаобилазан фактор унапређења било које научне гране. Уколико,
недостаје стручност међу актерима који спроводе активности, онда је веома тешко
очекивати позитивне резултате. Стога, власт, академска и стручна заједница
(удружење грађана, савези, и сл.) требају да уложе напоре како би „на правим
местима били прави, стручни људи“.
Институционалним развојем и јачањем капацитета запошљава се знатан број
људи који свакодневно раде послове БС и ''пуно радно време'' су посвећени
унапређењу БС. Тако се јача ниво професионализма у важним институцијама, у
ЈЛС, односно унапређују ставови о БС у најширој јавности. Ово ће допринети бољој
посвећености, бољем коришћењу постојећих капацитета, јачању капацитета и
интегритета институција и појединаца, повећавању вољности плаћања БС итд.
Сарадња свих субјеката система БС је од суштинске важности за развијање
вишедисциплинарне професије БС и унапређење БС. Укљученост и сарадња
надлежних лица за послове саобраћаја у ЈЛС, полиције, ватрогасних служби, хитних
служби, представника ауто-школа, предшколских и школских установа, аутомото
друштава и других субјеката система БС је знак позитивне воље и свести оне ЈЛС,
која се хоће суочити са проблемом страдања грађана на путевима.
Због разних проблема са којим су суочене ЈЛС у Републици Српској, веома је
битно одвојити одређена средства за реализацију активности за унапређење БС. Да
би се ово постигло, потребно је узети у обзир трошкове саобраћајних незгода.
Примењујући анализу улагање/добит (cost/ benefit analysis) лако ће се доћи до
закључка да улагање у БС није трошак него вишеструка добит. Оваким приступом
односно оправдањем за улагање у БС, потребно је ићи према доносиоцима одлука,
како би се обезбедила вољност континуалног и ефикасног плаћања.
Систем БС на нивоу јединица локалних самоуправа функционише на начин
вертикалне координације са националним телима за БС. Односно, преко локалног
Савета за БС се дистрибуишу активности на унапређењу БС са националног на
локални ниво. До сада, око 50% јединица локалне самоуправе имају формиран
локални Савет за БС, док мали број њих има усвојену Стратегију БС и подносе
локалној скупштини Извештај о стању БС. Овакав систем управљања безбедношћу
саобраћаја, суштински је добро осмишљен, али додатну пажњу треба усмерити на
побољшање ангажованости бројних субјеката који имају значајну одговорност и
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утицај на БС на локалном нивоу. Тренутно стање показује да значајан број субјеката
који доприносе систему БС, не препознају своју одговорност у заједничком послу
и циљу.
Надаље, да би се приступило дефинисању финансијског оквира на локалном
нивоу, потребно је да ЈЛС има унапред дефинисане планиране активности за
управљање безбедности саобраћаја. Унутар тога плана, неопходно је дефинисати
кључне области рада у наредном периоду, као на пример: рад савета за БС (накнада
и рад на седницама, стручно усавршавање чланова и сл); унапређење саобраћајне
инфраструктуре (увођење видео надзора, реализација елабората безбедности деце у
саобраћају у зони школа, провера безбедности саобраћајница, идентификацији,
рангирању и санација опасних места и сл.); унапређење саобраћајног образовања и
васпитања деце (стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу
унапређења рада са децом, израда и набавка публикација за децу у предшколским
установама, и сл.); превентивно-промотивне активности из области БС (реализација
више кампања, припрема и израда билтена о стању безбедности на путевима,
финансирање пројеката удружења грађана и других невладиних организација, и
сл.); и научно-истраживачки рад (израда стратегија за БС, акционог плана,
пројектно-техничке документације за изградњу тротоара, пешачких стаза, и сл.).

5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Резултати у БС као мултисекторском ситему зависи од бројних субјеката како на
националном тако и на локалном нивоу. Уколико неко у систему „не ради свој
посао“ или није препознао своју одговорност и учешће у проблему званом
„безбедност саобраћаја“, онда се постигнути резултати неће кретати по планираном
тренду. Јачање професије и професионализма доприноси институционалном јачању
сваке ЈЛС у било којој сфери живота. На тај начин се обезбеђује виши ниво пажње
усмерене на решавање конкретних проблема и бољи услови за живот грађана.
Безбедност саобраћаја захтева највиши ниво координације међу субјектима
кључних за унапређење БС.
Да би смо одредили ниво успешности и ефекасности предузетих управљачких
мера, потребно је стално праћење онога што је планирано и онога што је урађено.
То се постиже бенчмаркингом активности у склопу свих „стубова“ предвиђених
Глобалним планом деценије акције на путевима 2010-2020. Један од главних циљева
бенчмаркинга јесте усаглашавање представника ЈЛС о оцени реализованих
активности (утврђивање постојећег стања). Суштина је да се добије што реалнија
слика постојећег стања у области БС, што омогућава што квалитетнију примену
управљачких мера за унапређење базе података о планираним и реализованим
циљевима сваке ЈЛС у Републици Српској. Током ових циклуса радионица,
анализирани су различити стубови активности, јер се на тај начин идентификују
проблеми неактивизма у ЈЛС. С тим у вези, будуће радионице или обуке, треба
усмерити на анализу свих стубова појединачно, али са посебним освртом на
активности из „првог стуба“ јер исти представља основ за реализацију активности
у оквиру осталих стубова.
Надаље, оцене (ниво реализације поједине активности) које су представници
додељивали на радионици, треба узети са резервом. Из разлога, што програм
радионице, не дозвољава превелику дискусију по том питању. Овај проблем се може
173

Mилија Радовић, Милан Тешић, Александар Каурин и Душко Милојевић
ТЕМАТСКЕ РАДИОНИЦЕ- УСПЕШНА ПРАКСА ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ
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превазићи на два начина: 1) организовањем вишедневних радионица, са већим
бројем учесника из ЈЛС и 2) организовњем радионица у појединим ЈЛС, на којим ће
учествовати само субјекти кључни за БС из те ЈЛС.

6.
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