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УВОД 

У Републици Српској у периоду од јануара до новембра 2020. године догодило се 7.410 саобраћајне 
незгоде. Један од узрока који доприноси настанку саобраћајних незгода јесте утицај алкохола било 
да се лице креће као пјешак, бициклиста, управља возилом или се креће на неки други начин. 

Алкохол је, један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, нарочито оних са најтежим 
посљедицама. Алкохол повећава самопоуздање возача, смањује осјећај одговорности, а 
истовремено смањује могућност опажања и доводи до успореног реаговања, возач постаје 
неопрезан и склон непоштовању саобраћајних прописа. Количина од 0,5 промила алкохола у крви 
повећава ризик од настанка саобраћајне незгоде за два пута. Са 1,0 промила алкохола у крви ризик 
од настанка незгоде је седмероструко већи, а код 1,4 промила двадесет пута већи. 

Кампања има за циљ да укаже на опасност којима су изложени возачи и други учесници у 
саобраћају који се под дејством алкохола крећу коловозом, управљају возилом или се крећу на неки 
други начин. Такође, циљ кампање је указати на опасност лицима која се превозе као сувозачи или 
путници у возилу којим управља возач под дејством алкохола. Камапањом се утиче на ставове 
возача и других учесника у саобраћају везане за кретање под дејством алкохола, као и на одабир 
превозног средства и повећање опреза приликом путовања. Реализацијом активности „НИТИ 1 
ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ очекује се повећан опрез возача, сувозача, путника у возилу, пјешака и свих 
осталих учесника у саобраћају.  

Mјерење Индикатора безбједности саобраћаја који се односи на употребу алкохола и његова 
вриједност за 2019. годину је приказан на слици 1. Вриједност индикатора је врло висока што је 
видљиво у наставку.  

 

Слика 1.  Визуелни приказ вриједности индикатора који се односи на алкохол за 2019. годину 
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1. ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА 

У реализацију превентивне активности „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ укључени су слиједећи 
субјекти:  

 Министарство саобраћаја и веза Републике Српске; 
 Министарство унутрашњих послова Републике Српске; 
 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске; 
 Институт за јавно здравство Републике Српске; 
 Ауто мото савез Републике Српске; 
 Јединице локалне самоуправе; 
 Основне школе; 
 РТРС као медијски партнер и  
 Остале радио и телевизијске станице.  

2. ПОЗАДИНА ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

2.1. Aктивности у претходном периоду (2019. година) 

Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова, Aгенција за безбједност 
саобраћаја, Ауто-мото савез Републике Српске, Инспекторат Републике Српске, јединице локалне 
самоуправе, Molson Coors Company (Јелен пиво), РТРС као медијски покровитељ и остале радио и 
телевизијске станице реализовале су кампању под називом „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ која је 
трајала од 16. децембра 2019. године до 31. јануара 2020. године. Циљ кампање је повећање нивоа 
безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз смањење броја возача и младих који у 
саобраћају учествују под дејством алкохола. Кампањом се утицало на промјену ставова код возача 
(посебно младих возача) који у саобраћају најчешће учествују под утицајем алкохола. Кампањом се 
пренoси информације о утицају алкохола на способности возача, ефектима алкохола на понашање 
возача, грешкама које праве алкохолисани возачи и сл.  

2.2. Постојеће стање  

У Републици Српској у периоду од јануара до новембра 2020. године догодило се 7.410 
саобраћајних незгода. У тим саобраћајним незгодама смртно је страдало 85 лица, 398 лица је 
задобило тешке тјелесне повреде, док је 1897 лица задобило лакше тјелесне повреде. 

Табела бр. 1. Погинула и тешко повријеђена лица за период од 01.01.- 30.10.2020. године 

 

Дијаграм бр. 1. Погинула и тешко повријеђена лица за период од 01.01.- 30.10.2020. године 

85

398

0

100

200

300

400

500

ПОГ ТТП 



 

 

 „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“           2020 
 
 

3. ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

3.1. Просторни и временски оквир за реализацију превентивне актиности 

Медијски дио кампање „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ реализоваће се у периоду од 16. децембра 
2020. године до 31. јануара 2021. године. Централни догађај ће се обиљежити у Бања Луци парку 
Младен Стојановић, са почетком у 11:00 часова, гдје ће се одржати и прес конференција. Том 
приликом ће се обиљежити и дан сјећања на жртве погинуле у саобраћајним незгодама пошто се 
због корона вируса није могао обиљежити у новембру мјесецу. За централни догађај припремљено 
је 118 пластичних постоља са одштампаним именима која симболизују погинула лица свих 
националности и народности на путевима у Републици Српској, док број 118 представља број 
погинулих лица у саобраћају у Републици Српској за 2019. годину. Пластична постоља са именима 
биће постављена у парку и то на удаљености од 1 m са свих страна тако да формирају 10 редова по 
12 имена (примјер слика 2). Овакав начин постављања омогућава јасан преглед неприхватљиво 
великог броја погинулих лица у саобраћајним незгодама. Потребан простор за постављање 
пластичних постоља износи око 120 m2. Поред тога, припремиће се вијенац од ружа, у облику број 
118 који симболизује број погинулих лица, док ће сви присутни запалити одређен број свијећа за 
све настрадале жртве у саобраћају. 

Из Бања Луке би требао кренути и „караван“ који ће се кретати широм Републике Српске са циљем 
промоције кампање (због овогодишње ситуације његова релаизација је условљена буџетом те није 
извјесно да ли ће се активност са „караван“ возилом реализовати).  

  

  
Слика бр. 2. Приједлог активности у оквиру обиљежавања Свјетског дана сјећања на жртве 

саобраћајних незгода 

 

Материјали за кампању: 

За потребе кампање биће припремљени материјали који ће се користити приликом организовања 
активности (предвиђени материјали су: леци, плакати, мајице, селфи/ фејсбук оквир, мини 
билборди, материјал за оглашавање путем билборда, материјал за оглашавање путем каравана и 
материјали за промоцију на друштвеним мрежама).  
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Медијски оквир кампање: 

Медијски дио кампање обухвата припрему радио џингла/ видео телопа који ће бити емитовани на 
РТРС (медијски партнер) и осталим  телевизијским и радио станицама у Републици Српској. Поред 
тога планирана је промоција путем билборда и путем друштевних мрежа (фејсбук) и то нарочито 
слике у фејсбук оквиру са терена. Такође, у наведеном периоду сви учесници кампање ће 
учествовати у радио и ТВ емисијама и на тај начин утицати на промјену ставова возача о вожњи под 
утицајем алкохола. РТРС као медијски партнер емитоваће видео телоп на јавном сервису у 
терминима који су покривени кроз јавни позив за медијско покровитељство овог медија.  

Евалуација кампање: 

Како би испитали утицај кампање на јавно мијење и на ставове људи о употреби и утицају алкохола 
у вожњи, Агенција за безбједност саобраћаја ће спровести евалуацију кампање. Евалуација 
кампање ће се спроводити телефонски на основу анкетног упитника и обухватиће од око 2000 
испитаника. Евалуација ће бити спроведена прије почетка кампање и по завршетку кампање. 

3.2. Сегменти превентивне активности 

Провођење активности би се реализовало у сарадњи са субјектима који се баве безбједношћу 
саобраћаја у Републици Српској. 

У провођењу ове активности потребно је: 

1. Одабрати циљне групе којој је активност усмјерена; 
2. Сачинити План активности свих укључених субјеката; 
3. Изабрати средстава масовне комуникације (радио и телевизија, „on line“ средства 

информисања; штампани медији и сл.); 
4. Изабрати садржај за средства комуникације, који се желе пренијети циљној групи и то 

садржај: 

 летка, плаката и билборда; 

 „on line“ средства информисања; 

 промоција на друштвеним мрежама; 

 инфо-графови; 

 радио порука и 

 видео телопа. 

5. Дистрибуција и емитовање припремљених материјала активности и 
6. Израда Извјештаја о реализацији активности. 

3.3. Циљ превентивне активности 

Провођење кампање реализоваће се у сарадњи са субјектима који се баве безбједношћу 
саобраћаја у Републици Српској и другим субјектима који својим радом могу допринијети 
унапређењу стања безбједности на путевима. 

У оквиру ове превентивне активности вршиће се: 

 контрола алкохолисаности возача од стране полицијских службеника МУП РС; 

 контрола провођења Уредбе о точењу алкохола лицима млађим од 18 године од стране 
комуналне полиције у јединицама локалне самоуправе; 

 израда, штампање и дистрибуција летака и плаката; 
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 промоција на билбордима;  

 промоција путем „каравана“ који ће обићи 29 јединица локалне самоуправе; 

 промоција путем друштвених мрежа; 

 емитовање видео спота и радио џингла на ТВ и радио станицама у Републици Српској; 

 учешће у радио и телевизијским емисијама; 

 учешће у писаним медијима са текстовима о посљедицама вожње под утицајем алкохола. 
 
Циљ кампање „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ је повећање нивоа безбједности саобраћаја у 
Републици Српској кроз смањење броја возача и других учесника у саобраћају који учествују под 
дејством алкохола. Кампањом се утиче на промјену ставова код возача (посебно младих возача) 
који често у саобраћају учествују под утицајем алкохола. Такође, циљ кампање је преношење 
информација о утицају алкохола на способности возача, ефеката алкохола на понашање возача, 
грешкама које праве алкохолисани возачи и сл. Кампањом се шаље порука и широј јавности да је 
вожња под утицајем алкохола друштвено неприхватљиво понашање. 

4. ОПИС АКТИВНОСТИ ПРЕМА СУБЈЕКТИМА 

За израду ових материјала користиће се припрема од стране Академија умјетности, Универзитета 
у Бањој Луци као професионална и универзитетска продукцијска кућа која је дефинисала облик и 
садржај одабраних медијских материјала у сарадњи са субјектима укљученим у активност. 

 

Представници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске ће учествовавати у централном 
догађају као и у радио и телевизијским емисијама, а кампања ће бити пропраћена и на веб страници 
МСиВ.  

 

Министарство унутрашњих послова ће: 

 у цијелом периоду, према властитом плану, вршити појачану контролу возача на присуство 
алкохола; 

 учествовати у радио и телевизијским емисијама у периоду кад ће се вршити превентивне 
активности; 

 пропратити провођење активности на интернет страни МУП РС. 

 

Агенција ће у провођењу медијске кампање: 

 израдити план кампање; 

 пружити стручну помоћ за израду видео телопа; 

 финансирати штампање одређеног броја плаката (250) и летака за кампању (2000), 

 штампати и доставити промотивни материјал са поруком кампање; 

 промоција кампање путем „каравана“ који ће својом рутом проћи кроз 29 јединица локалне 
самоуправе; 

 организовати догађаје у ЈЛС кроз које пролази караван и заједно са представницима АМС Р. 
Српске дијелити промотивни и штампани материјал; 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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 учествовати у едукацији младих о негативном утицају алкохола и опасности вожње под 
дејством алкохола (едукативно предавање лица које је учествовало у саобраћајној незгоди са 
трајним последицама, презентација представника Агенције и „пијане наочаре“), ако то буду 
дозвољавале мјере против пандемије корона вируса које су прописане од стране 
Републичког Штаба; 

 вршити едукацију младих о негативном утицају алкохола и опасности вожње под дејеством 
алкохола путем „on line“ предавања које ће бити организоване у сарадњи са школом; 

 учествовати радио и телевизијским емисијама у периоду провођења кампање; 

 прослиједити видео телоп и радио џингл телевизијским и радио станицама на емитовање; 

 пропратити провођење активности на интернет страни Агенције за безбједност саобраћаја и 
путем друштвених мрежа; 

 направити едукативни видео који ће бити промовисан путем друштвених мрежа и „youtube“ 
канала; 

 спровести промоцију материјала путем друштвених мрежа првенствено „facebook”; 

 урадити извјештај о реализацији кампање; 

 промоција активности путем друштевених мрежа Европског Савејта за безбједност 
саобраћаја; 

 сачинити извјештај о спроведнеој евалуацији кампање. 

 

У провођењу превентивне активности Ауто мото савез ће: 

 финансирати штампање одређеног броја плаката и летака за кампању; 

 пружити финансијску помоћ за диструбуцију летака и плаката; 

 представници АМС РС ће учествовати у радио и телевизијским емисијама; 

 преко АМД извршити дистрибуцију писаних материјала (летака и плаката) до циљне групе; 

 прикључити се организацији догађаја у ЈЛС кроз које пролази караван и заједно са 
представницима ЈЛС дијелити промотивни и штампани материјал; 

 учествовати у обиљежавању кампање у једној од поменутих ЈЛС Републике Српске; 

 преко АМС РС обавјештавати јавност о провођењу активности и пропратити њено провођење 
на интернет страни АМС РС; 
 

 
У провођењу превентивне активности Институт ће: 

 учествовати у складу са својим обавезама у медијском програму који је предвиђен током 
провођења кампање; 

 дистрибуисати промотивни материјал у своје центре широм Републике Српске. 

 

 

У провођењу превентивне активности ЈЛС ће: 

 у сарадњи са Комуналном полицијом  вршити појачану контролу провођења Уредбе о точењу 
алкохола лицима млађим од 18 године; 

АУТО- МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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 путем комуналне полиције вршити појачану контролу радног времена угоститељских 
објеката, а извјештаје о проведеним контролама достављати Агенцији; 

 проводити друге активности по властитом избору у сарадњи са Агенцијом за безбједност 
саобраћаја.  

 

 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске организоваће неколико предавања за 
ученике завршних разреда. Том приликом ученици ће погледати филм „Живот послије живота“ који 
говори о животу људи који су се повриједили у саобраћајној незгоди и доживјели одрђени степен 
инвалидности. Едукативно предавање ће одржати Зоран Вујин и својим личним примјером 
говорити о потешкоћама у саобраћају и животу инвалидних особа. Због пандемије Корона вируса 
едукативно предавање ће се одржати онлајн или преко видео презентације.   

 

У неколико средњих школа широм Републике Српске ће бити организовано предавање на тему 
„Алкохол и млади возачи“. Том приликом ће ученици завршних разреда средње школе имати 
прилику да усвоје нова знања о утицају алкохола приликом вожње. Едукативна предавања ће 
одржати представници Агенције. Због пандемије Корона вируса едукативно предавање ће се 
одржати онлајн или преко видео презентације.   

Радио Телевизија Републике Српске је медијски партнер превентивне активности. У оквиру 
превентивне активности Радио Телевизија Републике Српске ће реализовати медијске активности 
по унапријед договореном медија плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едукативно предавање „ЖИВОТ ПОСЛИЈЕ ЖИВОТА“ 

 

Едукативне презентације „Алкохол и млади возачи“ 

 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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ПРИЛОГ 1- ЛЕТАК ПРЕДЊА СТРАНА  

 

ЛЕТАК ЗАДЊА СТРАНА  
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ПРИЛОГ 2- ПЛАКАТ  
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