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1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО- ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

У току наведене превентивно-едукативне активности субјекти укључени у реализацију ће 
одрадити следеће: 

 

 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; 
учествовати у раду неколико школских саобраћајним патролама у оквиру пилот 
пројекта.  

 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. 

 

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

 Представници Министарства просвјете и културе заједно са осталим субјектима 
учествоваће у раду неколико школских саобраћајних патрола у оквиру пилот пројекта.  

 

 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 на безбједност дјеце у зонама школа. 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

AГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 



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

 Финансираће одржавање представе „Мирка“ у неколико школа. 

 Представници Агенције за безбједност саобраћаја заједно са осталим субјектима ће 
учествоваће у раду школских саобраћајних патрола у оквиру пилот пројекта. 

 Свим радио станицама доставиће радио џингл. Представници Агенције, учествоваће 
у радио и телевизијским емисијама које ће пропратити превентивно-едукативне 
активности, те ће иста бити пропраћена и на веб страници Агенције.  

 

 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. 

 

 Током читаве школске године редовно вршити контролу стања саобраћајне 
сигнализације у зонама школа те исту обнављати. 

 

 Реализоваће 10 представа „Мирка“ у школама на подручју Града Бања Лука.  

 

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

- Обезбиједити емитовање радио џингла на локалним радио станицама; 
- Постављање објеката за смиривање саобраћаја (лежећи полицајци, вибрационе 

траке и др.) 
- Обезбиједити бољу освјетљеност околине, објеката који користе пјешаци и 

површина које користе пјешаци; 
- Уклањање препрека са површина које су намјењене за кретање пјешака; 
- Обезбиједити безбједније путеве за долазак у школу и повећање безбједности 

саобраћаја у зони школа; 

АУТО- МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

JП „ПУТЕВИ“ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

БАЊА ЛУКА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 



- 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 (везано за безбједност дјеце); 
- Остали послови. 

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

 


