
ДАНИ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
12 - 14.06.2015. године 

Добој - Теслић 
 

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
12.06.2015 (Петак) 
 

10.00 – 10.30 
Отварање манифестације “Дани саобраћаја Републике Српске” Саобраћајни факултет 

- званичници Републике Српске и Града Добоја 
- наступ КУД-а 

11.00 – 14.30 

Предвиђени програм  
- Презентација возила МУП-а и возила оштећених у саобраћајним незгодама (АМС 

РС), ул. Светог Саве - испред тржног центра Конзум 
- Показне вјежбе рада МУП-а, Црвеног крста, АМС РС и Службе хитне помоћи у 

случају саобраћајне незгоде, ул. Светог Саве - испред тржног центра Конзум 
- Полигон за обуку дјеце у саобраћају на платоу у парку  намијењен дјеци из вртића и 

ученицима од 1. до 5. разреда основне школе – у парку 
- Покретни технички преглед – код Средњошколског центра 
- Мобилни уређај за испитивање исправности амортизера - код Средњошколског 

центра 
- Превентивна активност симулације вожње под утицајем алкохола помоћу 

специјалних наочара - код Средњошколског центра 
- Тренинг вожња за средњошколце са возачима ауто школе АМД „Добој“ – у улици 

код парка 
11.00 Научно- стручна конференција „Безбједност саобраћаја”, Саобраћајни факултет Добој 

11.30 – 19.00 Изложба „Жељезница Републике Српске“ и „Поштa Српске“ у згради Управе „Жељезница 
Републике Српске“ 

12.00 Промотивно републичко такмичење ученика средњих школа у знању из области саобраћаја 
– Средњошколски центар 

13.00 Промотивно такмичење ученика основних школа из саобраћајних вјештина, вожња 
бицикла,  ул. Светог Саве - поред градског Парка народних хероја 

14.00 - 15.00 Представа за дјецу „Мирка“ – сала Скупштине Града Добој. 
 
13.06.2015 (Субота) 
 

09.00 – 10.00 

Вожња бициклиста у циљу промоције одрживог транспорта,  
Старт - ул. Светог Саве - испред градског Парка народних хероја, ул. Краља Драгутина, ул. 
Војводе Степе, ул. Краља Александра, ул. Немањина, Циљ - ул. Светог Саве - испред 
градског Парка народних хероја 

09.00 – 15.00 Изложба „Жељезница Републике Српске“ и „Пошта Српске“ у згради Управе „Жељезница 
Републике Српске“ 

10.00 – 12.00 
Промотивна картинг трка "ДОБОЈ 2015".  
Старт - ул. Светог Саве, ул. Кнеза Лазара, ул. Хиландарска, ул. Цара Душана, Циљ - ул. Светог 
Саве (око градског Парка народних хероја) 

10.00 - 11.00 Промотивна контрола безбједности саобраћаја, ученици основних школа и патроле 
саобраћајне полиције, ул. Светог Саве - испред Конзума 

10.00 - 16.00 Стручни скуп „Технички преглед возила Републике Српске“, Теслић 
 
14.06.2015 (Недјеља) 
 

9.00 – 15.00 Стручни скуп „Технички преглед возила Републике Српске“, Теслић  
 

Организациони одбор 


