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Четврти стручни семинар на теме „Повећање нивоа безбједности друмског
саобраћаја кроз побољшање квалитета теоретског и практичног оспособљавања
кандидата за возаче“ и „Психолошки аспекти полагања возачког испита“, одржан у
2012. години у организацији Завода за образовање одраслих;
Пети стручни семинар на теме „Учешће возача до двије године возачког искуства у
саобраћајним незгодама“ и „Еколошка вожња“, одржан у 2013. години у
организацији Завода за образовање одраслих;
Шести стручни семинар на тему „Безбједно извођење радњи уз примјену основних
начела дефанзивне вожње“, одржан у 2014. години у организацији Завода за
образовање одраслих;
Трећа међународна научно-стручна конференција „Безбједност саобраћаја у
локалној заједници“, одржана у 2014. години у организацији Агенције за
безбједност саобраћаја;
Седми стручни семинар на тему „Методе обуке кандидата за безбједну вожњу“,
одржан у 2015. години у организацији Завода за образовање одраслих;
Пета међународна научно-стручна конференција „Безбједност саобраћаја у
локалној заједници“, одржана у 2016. години у организацији Агенције за
безбједност саобраћаја;
Стручно усавршавање на тему „Саобраћајна култура у функцији безбједне вожње“
и „Значај теоретске и практичне наставе за формирање ставова и безбједно
понашање возача у саобраћају“, одржано у 2016. години у организацији
Саобраћајног факултета Добој;
Стручно усавршавање на теме „Системи безбједности нових генерација возила“,
„Кружне раскрснице – модерни елементи уличне мреже“, „Млади возачи учесници
саобраћајних незгода“, „Критерији оцјењивања кандидата за возаче моторних
возила“, „Апострофирање ризичних ситуација у саобраћају у циљу оптимализације
обуке кандидата за возаче“, одржано у 2017. години у организацији Саобраћајног
факултета, Универзитета Apeiron Бања Лука;
Шеста међународна научно-стручна конференција „Безбједност саобраћаја у
локалној заједници“, одржана у 2017. години у организацији Агенције за
безбједност саобраћаја;
Стручно усавршавање на тему „Саобраћајна култура у функцији безбједне вожње“
и „Најчешће грешке које чине млади возачи, те развијање техника предвиђања
опасности, предузимање мјера ради смањивања ризика од настанка опасности и
одржавања пажње код кандидата за возаче и тренутно стање и приједлог измјена
правних аката који регулишу област оспособљавања кандидата и полагања
возачких испита“, одржано у 2017. години у организацији Саобраћајног факултета
Добој;
Стручно усавршавање на теме „Безбједносни ризици код возача старости до 30
година“, „Предвиђање опасне ситуације у саобраћају у функцији превенције
саобраћајних незгода“, „Безбједносни ризици кориштења мобилног телефона“,
„Значај техничке исправности ваздушних јастука“, „Психологија личности –
субјеткивни фактор безбједности“, одржано у 2017. години у организацији
Саобраћајног факултета, Универзитета Apeiron Бања Лука.
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