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Датум рођења:
Место рођења
Држављанство:
е-mail:

27.07.1976.
Београд
српско
svetlana.miljus@abs.gov.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

Висока стручна спрема

Звање:
Установа:

Дипломирани инжењер саобраћаја.
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Одсек за
друмски и градски саобраћај.
Јануар, 2003 године.

Година стицања звања:
РАДНО ИСКУСТВО

02.2003- 05.2003

Стручни сарадник на пројектима.
Катедра за техничку експлоатацију транспортних
средстава,
Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду.

05.05.2003. – 31.03.2004.

Инжењер сарадник у Служби за планирање превоза
РЈ "Саобраћајна оператива", ГСП"Београд"

01.04.2004. – 31.08.2004.

Самостални инжењер у Служби за израду реда вожње и
техничке документације
РЈ "Саобраћајна оператива", ГСП"Београд"

01.09.2011. – 14.11.2005.

Главни инжењер у Служби за израду реда вожње и
техничке документације
РЈ "Саобраћајна оператива", ГСП"Београд"

15.11.2005. – 22.12.2011.

Стручни сарадник у Служби за за планирање и израду
реда вожње
ОЈ "Планирање и управљање саобраћаја", ГСП"Београд"

22.12.2011. – 21.06.2016.

Руководилац службе за за планирање и израду реда
вожње
ОЈ "Планирање и управљање саобраћаја", ГСП"Београд"

21.06.2016. - до данас

Помоћник директора – Начелник сектора за превенцију и
локалне самоуправе, Агенција за безбедност саобраћаја
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Организација израде и израда планских редова вожње, као и редова вожње за
ванредне ситуације
Анализа и дефинисање радног времена линија ЈГПП-а у дневном и ноћном саобраћају
Организација , израда и контрола израде статистичких извештаја о раду превозника
Методологија израде јединствених редова вожње за ГСП и приватне превознике
Анализа и дефинисање времена обрта линија ЈГПП-а
Дефинисање потребног броја возила по линијама
Прорачун броја возача за важеће редове вожње и прогноза потребног броја возача
за наредне планске периоде
Прогноза километара саобраћаја, часова рада и потребне количине горива за
планиране редове вожње
Анализа саобраћајно – техничких показатеља рада ГСП-а и приватних превозника
Дефинисање улазно – излазних траса за возила ЈГПП-а
Анализа опслужености насеља, анализа постојећих и недостајућих веза на мрежи
линија, израда варијаната траса, снимање и одговарајуће анализе, израда и
реализација оптималних решења за отварање нових линија, делимичне измене
постојећих линија, укидање линија и слично.
Израда пројеката измене режима саобраћаја за време извођења радова на
прикључењу топловодне инсталације.
Припрема развојних програма из надлежности Агенције;
Стручно-технички послови за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја
на путевима;
Припрема предлога годишњег програма рада
Припрема, праћење и реализација пројеката и пројектних задатака у делу кампања и
едукацијa у безбедности саобраћаја;
Остале превентивно-промотивне активности и вођење кампања о безбедности
саобраћаја;
Послови стручне сарадње са домаћим и страним институцијама у овој области;
Послови сарадње са регионалним и локалним телима за безбедност саобраћаја;
Послови давање мишљења на садржај програма реализације средстава за
унапређење безбедности саобраћаја у локалним самоуправама;
Послови давања мишљења на садржај стратегија и акционих планова безбедности
саобраћаја локалних самоуправа;
Послови комуникације са грађанима по питању притужби и представки на рад
институција и организација безбедности саобраћаја, као и одговарање на питања
грађана из области безбедности саобраћаја, закона о безбедности саобраћаја,
проблема у саобраћају и казнене политике;
Послови истраживања, анализе и праћења стања безбедности саобраћаја, послови
идентификације кључних проблема у безбедности саобраћаја и предлагања мера за
унапређење безбедности саобраћаја;

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Енглески -средњи ниво

ПОСЕБНЕ ВЕШТИНЕ

Рад у MS Office-u, АutoCAD-у.
Возачка дозвола Б категорије.

