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УВОД 

Дjеца су категорија рањивих учесника у саобраћају, јер у тој доби дjеца тек развијају своје 
вjештине за безбjедно кретање у саобраћају. Обзиром на такву чињеницу, грешке дjеце док се 
крећу су неминовне. Саобраћајне незгоде са пjешацима су један од водећих узрока смрти и 
ненамjерних повреда дjеце узраста од пет до девет година. Бројни фактори доприносе оваквим 
резултатима. Непознато окружење, недостатак искуства у саобраћају, саобраћај је исувише „брз 
систем“ како би дjеца апсорбовала довољан број информација за безбjедно кретање, и сл. 
Истраживачи који анализирају понашање дjеце која прелазе улицу, закључили су да дjецу треба 
сврстати у групу учесника у саобраћају чије је понашање у саобраћају веома небезбjедно. 
Безбједност дјеце у саобраћају зависи од одговорности свих одраслих, било да су у питању 
возачи, родитељи, васпитачи, учитељи и др. Возачи нису само дужни повећати опрез у близини 
школа, вртића, паркова, игралишта, већ пратити и претпоставити дјечије поступке. Безбједност у 
саобраћају је дио опште безбједности сваке земље. Један од примарних циљева је подизање 
свијести јавности о трагичном страдању дјеце у саобраћајним незгодама и превенција истих. 

1. ИФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА 

У реализацију превентивне активности „ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА ВАС“ укључени 
су слиједећи субјекти:  

 Министарство саобраћаја и веза Републике Српске; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Српске;  

 Министарство просвјете и културе Републике Српске; 

 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске; 

 Ауто мото савез Републике Српске; 

 Јединице локалне самоуправе и 

 Радио и телевизијске станице. 

2. ПОЗАДИНА ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

2.1. Постојеће стање и досадашње активности 

На основу података о посљедицама саобраћајних незгода у Табели 1 је приказано учешће дјеце 
као бициклиста, пјешака и путника у возилу те посљедице које су настале приликом учешћа у 
незгодама за претходне три године. 

Табела 1. Пољедице саобраћајних незгода по дјецу учеснике у саобраћају 

ДЈЕЦА 
2015 2016 2017 

ПОГ ТТП ЛТП ПОГ ТТП ЛТП ПОГ ТТП ЛТП 

пјешаци  1 18 51 0 16 44 1 16 53 

бициклисти 0 5 12 0 6 12 0 6 10 

путници у возилу 3 17 111 2 15 135 0 18 118 
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 У току 2017. године Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске заједно са 
Министарством саобраћаја и веза Републике Српске, Министарством унутрашњих послова 
Републике Српске, Министарством просвјете и културе Републике Срспке, Ауто-мото савезом 
Републике Српске и јединицама локалне самоуправе као и реализовала је превентивно-
едукативне активности пред почетак нове школске године како би свим учесницима у саобраћају 
скренули пажњу на додатни опрез у саобраћају. Поводом почетка нове школске године Министар 
саобраћаја и веза Неђо Трнинић, директор Агенције за безбједност саобраћаја Милија Радовић и 
генерални секретар Ауто-мото савеза Ранко Бабић посјетили су у петак 01. септембра 2017. године 
Основну школу „Свети Сава“ у Броду. Том приликом дјеца су имала прилику да погледају 
презентације о безбједном учешћу дјеце у саобраћају, те су им подјељене мајице, саобраћајни 
буквари, распореди часова и образовни леци.  

3. ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

3.1. Просторни и временски оквир за реализацију превентивне актиности 

Превентивна активност кампања „ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА ВАС“ проводиће се 
током читаве школске године у периоду од 03. септембра 2018. до 15. јуна 2019. године. Почетак 
кампање ће се обиљежити у Кнежици (општина Козарска Дубица), у основној школи Мајка 
Кнежопољка. Предвиђене активности поводом почетка кампање су едукативна предавања на тему „10 
лекција које живот значе“ које ће представници Агенције за безбједност саобраћаја одржати дјеци 
узраста од првог до петог разреда основне школе. Поред предавања дјеци ће се подјелити мајице, 
едукативне бојанке и сликовнице које садрже тему наведених предавања као и остали школски 
прибор са мотивима безбједности саобраћаја. На тај начин би се утицало на исправно и безбједно 
понашање дјеце у саобраћају и повећање њиховог опреза када учествују у саобраћају било као 
пјешаци или бициклисти.  

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 активноси 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; 

 инфо-графови 

 радио порука и 

 видео спота. 

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

Циљ провођења кампањe „ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА ВАС“ је повећање нивоа 
безбједности саобраћаја у Републици Српској, првенствено утичући на возаче којима се скреће 
пажња да је почела нова школска година, да морају бити опрезнији и очекивати повећано учешће 
дјеце у саобраћају. Поред тога кампања утиче и на дјецу која учествују у саобраћају да поштују 
правила и буду опрезнија приликом кретања.  

Кампањом се утиче на промјену ставова о важности и значају безбједности дјеце у саобраћају, 
преношење поруке учесницима у саобраћају колико је важно обратити пажњу на почетак школске 
године и најмлађе учеснике у саобраћају. Реализацијом ове кампање утиче се на повећање 
безбјдности дјеце као учесника у саобраћају, односно смањење броја саобраћајних незгода у 
којима учествују дјеца.  

4. ОПИС АКТИВНОСТ ПРЕМА СУБЈЕКТИМА 

 

Министарство саобраћаја и веза у сарадњи са Стручном институцијом за техничке прегледе, Ауто-
мото савезом Републике Српске, Привредном комором РС и Асоцијацијом за техничке прегледе 
иницираће техничку контролу аутобуса и припреме аутобусa за почетак школске године код свих 
превозника. Министар саобраћаја и веза посјетиће неколико школа и том приликом дјеци ће бити 
уручени промотивни материјали. Такође, биће обезбијеђена бесплатна контрола техничке 
исправности аутобуса.  
 

 

 Министарство унутрашњих послова ће у првом мјесецу нове школске године (септембар) 
обезбиједити присуство полицијских службеника у зонама школа, вршити појачану 
контролу одвијања саобраћаја у зони школа и контролу паркирања;  

 Сагледати стање саобраћајне сигнализације у зонама школа те заједно са осталим 
субјектима дефинисати најбезбједније путеве до школе; 

 Представници Министарства унутрашњих послова Републике Српске ће обављати 
пригодна предавања у школама, као и учествовати у радио и телевизијским емисијама; 

 Представници Министарства унутрашњих послова заједно са осталим субјектима 
посјетиће неколико школа и том приликом дјеци ће бити уручени промотивни материјали.  
 

 

 Министарства просвјете и културе заједно са осталим субјектима посјетиће неколико 
школа и том приликом дјеци ће бити уручени промотивни материјали.  
 

 

Агенција ће у провођењу медијске кампање: 

 агенција за безбједност саобраћаја је припремила писмо заједно са анкетним 
упитником, у ком се од свих јединица локалне самоуправе тражи да доставе податке о 
активностима које ће спровести пред почетак и у току школске године, а које се односе 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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на безбједност дјеце у зонама школа; 
 представници Агенције посјетиће неколико школа и том приликом дјеци ће бити 

уручени промотивни материјали (сликовнице, бојанке, мајице, бљескалице, распореде 
часова, и сл.); 

 финансираће одржавање представе „Мирка“ у неколико школа; 
 организовати достављање видео спота, радио џингла радио станицама, пратити 

емитовање истог и о томе сачинити извјештај; 
 представници Агенције ће учествовати у радио и телевизијским емисијама које ће 

пропратити кампању, а кампања ће бити пропраћена и на веб страници; 
 реализовати интернет „Facebook“ оглашавање (уз повећање видљивости на објављене 

материјале кампање) и штампано оглашавање; 
 Агенција ће по завршетку кампање сачинити детаљан извјештај о реализацији 

кампање. 

 

 Ауто-мото савез Републике Српске финансираo je израду и штампање летака, плаката, 
распореда часова и наљепница за свеске и књиге, те израду радио-џингла. Преко ауто-
мото друштава вршиће се подјела летака и плаката. АМС РС финансираће и преко ауто-
мото друштава организовати дежурства промотера испред основних школа првих дана 
почетком школске године који ће се бринути о безбједном преласку улице дјеце која 
долазе и одлазе из школа и учествоваће у раду школских саобраћајних патрола у оквиру 
пилот пројекта. АМС је финансирао униформе за представнике школких саобраћајних 
патрола. Представници АМС РС и ауто-мото друштава учествоваће у радио и 
телевизијским емисијама које ће пропратити превентивно- едукативну активност. Иста ће 
бити пропраћена и на веб страни АМС РС и ауто-мото друштава. Учесници у саобраћају 
биће информисани о превентивно-едукативној активности у свакодневим 
информисањима о стању и проходности путева у медијима, од стране ИНФО –центра АМС 
РС; 

 Представници АМС РС посјетиће неколико школа и том приликом дјеци ће бити уручени 
промотивни материјали (мајице, свјетлоодбојне тракице, беџеви, леци, распореди часова, 
часописи и сл.); 

 У сарадњи са МУП-ом ће одржавати предавања дјеци о безбједном понашању дјеце у 
саобраћају; 

 финансираће одржавање представе „Мирка“ у неколико школа. 
 

 

Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) ће, у складу са својим расположивим средствима, учествовати 
кроз следеће активности:  

 Обезбиједити емитовање радио џингла на локалним радио станицама и видеа на 
телевизијским станицама;  

 Постављање објеката за смиривање саобраћаја (лежећи полицајци, вибрационе траке и 
др.); 

 Обезбиједити бољу освјетљеност околине, објеката који користе ђаци и површина које 
користе пјешаци;  

 Уклањање препрека са површина које су намјењене за кретање пјешака;  

АУТО- МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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 Обезбиједити безбједније путеве за долазак у школу и повећање безбједности саобраћаја 
у зони школа;  

 Обнављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и инфраструктуре у 
зони школа;  

 Едукација ученика;  
 Освјетљавање прилаза школама;  
 Постављање натписа поред коловоза и изнад коловоза у зони школа, везано за почетак 

школе;  
 Састанак са директорима школа (на тему безбједност дјеце);  
 Остали послови и подјела промотивног материјала; 

 
По завршетку превентивно-едукативне активности, свака ЈЛС која се укључила у поменуту 
активност, обавезна је доставити Извјештај о спроведеним активностима, Агенцији за безбједност 
саобраћаја. 
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