
ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНО-ЕДУКАТИВНЕ КАМПАЊЕ ЗА ПОЈАСЕВЕ 

"Завежи! Доста приче, вежи појас!“  

кампања,  ЈУНИ – JУЛИ 2014. година 

1. УВОД  

Безбједносни појас представља дио опреме сваког возила и представља један од најбољих изума 
на подручју безбједности у возилима.  

Једна од основних мјера пасивне заштите возача и путника у возилима јесте употреба 
безбједносних појасева уз наслоне за главу и ваздушне јастуке и ауто сједалица за дјецу. 

Ефикасност безбједносних појасева уз истовремену употребу наслона за главу доказана је низом 
научно истраживачких радова. 

Појасеви неоспорно утичу на смањење броја погинулих и повриjеђених лица у возилу, доприносе 
повећању нивоа безбједности у саобраћају. Кориштењем појаса смањује се ризик од смрти 
путника у случају саобраћајних незгода на предњем сједалу до 50%, док на задњем сједалу до 
75%,  чиме је више него оправдана њихова примјена. 

Шта је појас? 

Као што смо навели, појас представља дио опреме сваког возила. Основна сврха појаса је веома 
једноставна, задржавање тијела у сједишту приликом наглог заустављања или ударања у 
препреку.  

Све што се налази у возилу, укључујући возача и путнике има своју инерцију, која је одвојена од 
инерције возила. Док се крећете у возилу одређеном брзином, имате утисак да ви и возило 
функционишете као једно. Међутим када возило удари у одређену препреку, то ће дјеловати само 
на његову инерцију, односно само возило ће се зауставити, док ће ваше тијело тежити да настави 
са кретањем у истом смијеру и истом брзином. Дакле, без безбједносног појаса, ви бисте или 

ударили у волан или излетели кроз вјетробранско 
стакло истом брзином којом се возило кретало 
приликом судара. Када дође до судара физика 
каже да и вас мора нешто зауставити као што је 
зауставило ваше возило. Уколико ударите у 
вјетробранско стакло велика је вјероватноћа да 
ћете или погинути или бити озбиљно поврјеђени. 



 Функција појаса је да силу заустављања 
преусмјери на снажније дијелове тијела, како 
би минимализовао штету.  

Стандардни појас се састоји из дијела који 
прелази преко карлице и дијела који прелази 
преко груди. Превој се налази код копче која 
задржава путнике у сједиштима. Појасеви 
имају три тачке везања. Уколико се користи 
правилно појас ће највећи дио силе 
примјенити на грудну кост и карлицу, који су 
релативно снажнији дијелови тијела.  Пошто 
појас прелази преко великог дијела вашег 
тијела, сила није концентрисана на малу 
површину, те стога не може да начини толико 

штете.  Такође, материјал од којег је начињен појас много је флексибилниј од контролне табле или 
вјетробранског стакла. Блага растегљивост обезбјеђује да заустављање не буде тако нагло.  

Степен употребе безбједносног појаса у Републици Српској још увијек је јако низак. Након 
проведених превентивних и репресуивних активности у току 2013. године 48 % возача користи 
појас у току вожње, 53 % сувозача, 4 % одраслих путника на задњим сједиштима, а само 22 % дјеце 
се превози у сједалицама или на подметачима.  

 
У намјери да се овакво стање промијени, Агенција за безбједност саобраћаја заједно са осталим 
субјектима безбједности саобраћаја припрема кампању посвећену уптреби безбједносни појасева 
у саобраћају  под називом  „Завежи! Доста приче, вежи појас!“.  

Ова кампања има за циљ да повећа ниво безбједности саобраћаја у Републици Српској, 
повећањем употребе безбједносних појасева код возача и путника у возилу.  
 

2. СУБЈЕКТИ УКЉУЧЕНИ У РЕАЛИЗАЦИЈУ КАМПАЊЕ 
 

Субјекти укључени у реализацију кампање и одговорне особе: 
 

 Назив субјекта: Одговорна особа 

1. Министарство саобраћаја и веза Републике Српске Наташа Костић; 

2. Министарство унутрашњих послова Републике Српске Горан Шмитран; 

3. Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске Милија Радовић; 

4. Ауто мото савез Републике Српске Јелица Лубура; 

5. Јединице локалне самоуправе 
Начелници надлежних 

одјељења 



3. ПОЗАДИНА КАМПАЊЕ 

Кампања „Завежи! Доста приче, вежи појас!“ за 2014. годину представља наставак кампање која 
је реализована у априлу 2013. године под слоганом „Вежи појас – сачувај живот". 

У току кампање „Вежи појас – сачувај живот" проведене у априлу 2013. године реализоване су 
сљедеће активности:   

 Министарство саобраћаја и веза вршило је надзор над радом станица техничког прегледа 
возила на вршење контроле исправности безбједносних појасева у возилима. 
Представници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске учествовали су у радио и 
телевизијским емисијама, а кампања је пропраћена и на веб страници МСиВ.  

 Полицијски службеници МУП Републике Српске у оквиру својих редовних послова вршили 
су појачану контролу употребе безбједносних појасева како возача тако и путника у возилу 
и у складу са ЗООБС БиХ предузимали мјере.  Представници Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске учествовали су у радио и телевизијским емисијама, а кампања 
је пропраћена и на веб страници МУП.  

 Агенција за безбједност саобраћаја заједно са осталим субјектима безбједности 
саобраћаја учествовала је у изради плана кампање, те креирању летка, радио џингла и 
анкетног листића за кампању, које је уз пропратно писмо доставила свим јединицама 
локалне самоуправе и радио станицама. Директор Агенције у току превентивне кампање 
учествовао је у неколико радио и телевизијским емисијама едукативног и информативног 
карактера а кампања је пропраћена и на веб страници Агенције. Агенција за безбједност 
саобраћаја по завршетку наведене кампање урадила је детаљан извјештај.  
 

 Ауто – мото савез Републике Српске прово је истраживање понашања и ставова о 
прихватању и употреби безбједносних појасева на подручју Републике Српске 2012. и 
2013. године у оквиру  превентивних активности које су имале за циљ повећање употребе 
безбједносног појаса. Истраживање понашања корисника возила о употреби појаса у току 
2012. године проведено је на 52 268 возила, а у току 2013. године на 71 602 возила. У току 
2012. године анкетиран је 1031 возач, а у току 2013. године 1284 возача. 
Истраживање је обухватало бројање возача, сувозача и путника на задњим сједиштима 
који користе појасеве, као и анкетирање возача. Истраживање (опажање на терену) 
релизовало се прије и после превентивних и репресивних активности.  
Ауто – мото савез Републике Српске у оквиру превентивне активности набавио је потребан 
програм за обраду података, извршио израду и финансирао штампање и дистрибуцују 
образаца за потребе бројања, организаовао и провео истраживање.  
АМС РС учествовао је у изради летака, финансирао је штампање 10 000 летака као и 
њихову дистрибуцију преко ауто мото друштава, финансирао израду радио џингла. 
Представници Ауто-мото савеза и ауто мото друштава учествововали су у радио и 
телевизијским емисијама а кампања је пропраћена на веб страници АМС РС, као и у 
свакодневним извјештајима ИДЦ АМС РС: 
Након проведених превентивних и репресивних активности у току 2013. године 48 % 
возача користи појас у току вожње, 53 % сувозача, 4 % одраслих путника на задњим 
сједиштима, а само 22 % дјеце се превози у сједалицама или на подметачима.  
 
 



 Кампању „Вежи појас – сачувај живот" подржало је преко 15 локалних радио станица, као 
и неколико телевизијских станица и дневних новина широм Републике Српске. 

 Кампања је  пропраћена на интернет страници Агенције за безбједност саобраћаја 
Републике Српске, интернет страницама укључених субјеката, као и на бројним другим 
интернет  страницама.  

 У ову кампању укључиле су и неколико јединица локалне самоуправе са различитим 
видовима учешћа (штампали летке, анкетирали бициклисте, обезбиједили емитовање 
радио џингла на локалним радио станицама, у сарадњи са Полицијским станицама и ауто 
мото друштвима дијелили летке и сл.). 
 

4. ЕЛЕМЕНТИ КАМПАЊЕ 
 

Елементи из којих се састоји кампања "„Завежи! Доста приче, вежи појас!“ су: 

4.1. Циљ кампање 

Циљ провођења кампања „Завежи! Доста приче, вежи појас!“ је повећање нивоа безбједности 
саобраћаја у Републици Српској, повећањем употребе безбједносних појасева код возача и 
путника у возилу.  
Кампањом се жели утицати на промјену ставова према употреби безбједносних појасева и 
преношење поруке учесницима у саобраћају колико је важно користити заштитна средства. 
Реализацијом ове кампање очекује се повећање употребе безбједносних појасева чиме би дошло 
до смањења броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама и измјене у структури повреда 
(значајно смањење тежине повреда и мања смртност).  
Овај циљ може се достићи само мултидисциплинарним приступом, на првом мјесту едукацијом 
учесника у саобраћају и примјеном репресивних и превентивних мјера.  
 

4.2. Популација (циљна група) 

Циљна група којој се у кампањи обраћамо су возачи и путници у возилима. 
 
4.3. Порука кампање 
 
Порука кампање биће усмјерена возачима и путницима у возилима.  
 

Порука ове кампање је:  

„Завежи! Доста приче, вежи појас!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. Средство преношења поруке  

Кампања „Завежи! Доста приче, вежи појас!“  преносиће се средствима масовне комуникације, 
укључујући телевизију, радио, штампане материјале и интернет. 

Штампани материјал: 

- летак (креиран од стране Академије  умјетности) 
- плакат (креиран од стране Академије умјетности) 

Аудио-визуелне поруке – ТВ спот: 

- видео спот (креиран од стране Академије умјетности) 

Аудио порука: 

- радио џингл креиран од Академије умјетности 
 

4.5.  Период извођења кампање 

Кампања ће се спровести у периоду од 11. јуна до 04. јула 2014. године. Превентивни дио 
трајће од 11. до 26. јуна, док ће репресивни дио трајати од 20. до 30. јуна 2014 година. Бројање ће 
се обавити 01. јула и 04. јула 2014. године.  

Подршка кампање 

У подршку кампањи поред наведених субјеката треба укључити и личности из политичког и јавног 
живота Републике Српске , као и разна удржења. 

Значајан фактор за добар проток информација између субјеката укључених у кампању и циљне 
групе представљају медији.  
Подршка медија обухвата: 

- учестало емитовање промотивног спота  
- учестало емитовање промотивног радио џингла  
- прављење репортажа и извештаја о овој теми, 
- емитовање специјалних радио и ТВ емисија на ову тему, 
- прављење новинских чланака и извештаја на тему кампање, итд. 

 
5. РЕАЛИЗАЦИЈА КАМПАЊЕ 

За реализацију кампање, неопходно је извршити одређене радње и обезбиједити потребна 
средства. 

У току наведене кампање субјекти укључени у реализацију ће одрадити следеће:  

 Министарство саобраћаја и веза вршиће надзор над радом станица техничког прегледа 
возила на вршење контроле исправности безбједносних појасева у возилима. 
Представници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске учествоваће у радио и 
телевизијским емисијама, а кампања ће бити пропраћена и на веб страници МСиВ.  



 Полицијски службеници МУП Републике Српске у оквиру својих редовних послова вршиће 
појачану контролу употребе безбједносних појасева како возача тако и путника у возилу и 
у складу са ЗООБС БиХ предузимати мјере. У периоду од 20. до 30. јуна 2014. године 
провешће се акција појачане контроле учесника у саобраћају  са акцентом на кориштење 
заштитних средстава у возилима. Представници Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске учествоваће у радио и телевизијским емисијама, а кампања ће бити 
пропраћена и на веб страници МУП.  

 Агенција за безбједност саобраћаја ће припремити план кампање и уз  пропратно писмо 
доставити свим јединицама локалне самоуправе, финансират ће израду и емитовање 
видео спота, као и штампање 5 000 летака, 500 плаката, 5 000 наљепница и 2 велика 
плаката за билборд. Свим радио станицама доставиће радио џингл за кампању. 
Представници АГЕНЦИЈЕ учествоваће у радио и телевизијским емисијама којЕ ће 
пропратити кампању, кампања ће бити пропраћена и на веб страници АБС РС. Агенција ће 
по завршетку кампање сачинити детаљан извјештај о реализацији кампање. Агенција 
заједно са осталим субјектима укљученим у кампању ће спровести анкетирање  
запослених у свим органима управе и јавним предузећима. 

 Ауто-мото савез Републике Српске финансираће спровођење истраживања које се односи 
на употребу безбједносног појаса прије и после проведених превентивних и репресивних 
активности. За потребе истраживања финансираће штампање и дистрибуцију потребних 
образаца као и техничку подршка стручних лица. Ауто-мото савез Републике Српске 
финансираће израду летка, плаката, радио џингла, као и штампање 10 000 летака и 200 
плаката. Преко ауто-мото друштава вршиће се подјела летака и постављање плаката на 
мјестима погодним за плакатирање на подручју Републике Српске. Представници АМС РС 
и ауто мото друштава учествоваће у радио и телевизијским емисијама које ће пропратити 
кампању.  Кампања ће бити пропраћена и на веб страни АМС РС и ауто-мото друштава. 
Учесници у саобраћају биће информисани о кампањи у свакодневим информисањима о 
стању и проходности путева у медијима, од стране ИНФО –центра АМС РС, од почетка до 
краја кампање.  

 Јединице локалне самоуправе у складу са својим могућностима ће кроз различите видове 
пропратити наведену кампању (анкетирање возача и путника, обезбједити на локалним 
радио и телевзијским станицама емитовање радио џингл и видео спот за кампању, вршити 
појачане контроле и др.). 

 


