
ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНО-ЕДУКАТИВНЕ КАМПАЊЕ ЗА БИЦИКЛИСТЕ 

"Звони да те виде! Нека блиста бициклиста“  

кампања,  АПРИЛ – 2014. година 

1. УВОД  

Бициклизам је начин кретања копном коришћењем бицикла, превозног средства на људски 
погон, а осим тога и врло раширен спорт, те вид рекреације. Због врло јефтине израде и 
доступности, бицикала је све више. Данас се у већини земаља бицикл сматра превозним 
средством, па су и бициклисти равноправни учесници у саобраћају. 

Бицикл је настао у Европи у 19. вијеку. Због релативно јефтине израде и доступности то је 
данас најраширеније превозно средство. Предпоставља се да данас на свијету постоји преко 
милијарду бицикала.  

Због чињенице да у поређењу с другим уобичајним превозним средствима (нпр. 
аутомобилима) вожња бициклом далеко мање је опасна по загађење околине, а притом 
позитивно утиче на здравље људи. 

Брига о бициклистим треба да представља један од приоритета у свим плановима за 
побољшање безбједности саобраћаја на глобалном нивоу.  

У 2012. години у Републици Српској смртно је страдало 11 бициклиста, а 39 је задобило тешке 
тјелесне повреде, од чега 4 бициклиста дјеце, док је у 2013. години тај број знатно већи,  смртно је 
страдало 17 бициклиста, теже повријеђено 29 а лакше повријеђено 89.    

У намјери да се овакво стање промијени, Агенција за безбједност саобраћаја заједно са 
осталим субјектима безбједности саобраћаја припрема кампању посвећену безбједности 
бициклиста  у саобраћају "Звони да те виде! Нека блиста бициклиста“. 

Ова кампања има за циљ да се скрене пажња комплетне јавности на степен угрожености 
којима су изложени бициклисти у саобраћају и могуће посљедице до којих долази уколико 
доживе саобраћајну незгоду. 

Основни циљ кампање је да се возачима моторних возила скрене пажња на бициклисте и 
њихову рањивост у саобраћају, а да се бициклистима укаже на опасности којима су изложени и 
обавезама које морају да испуне за вријеме коришћења бицикла, а које се односе на: 
 техничку исправност бицикла, 
 ношење свјетлоодбојног прслука за вријеме смањене видљивости и ноћу, 
 посједовање предњег и задњег свијетла, 
 посједовање катадиоптера на предалама и точковима, 
 посједовање уређаја за давање звучних знакова. 

 
 



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 

6.  Центар за животну средину Тихомир Дакић; 

 

3. ПОЗАДИНА КАМПАЊЕ 

Кампања "Звони да те виде! Нека блиста бициклиста“ за 2014. годину представља 
наставак кампање која је први пут покренута у мају 2013. године под слоганом „Подјелимо пут, 
возачи нисте сами“. 

У току кампање „Подјелимо пут, возачи нисте сами“ проведене у мају 2013. године 
реализоване су сљедеће активности:   

 Полицијски службеници МУП Републике Српске у оквиру својих редовних активности 
вршили су појачану контролу возача бицикала (ношење кациге за вријеме вожње, ношење 
свјетлоодбојног прслука за вријеме смањене видљивости ноћу, посједовање предњег и 
задњег свијетла и др.), као и контролу везано за бициклисте у саобраћају.  
Представници МУП учествовали су у радио и телевизијским емисијама.     

 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. Агенција за безбједност саобраћаја по завршетку наведене кампање урадила је 
детаљан извјештај. Провођење кампање пропраћено је и на web страници Агенције. 

 Ауто-мото савез Републике Српске заједно са осталим субјектима безбједности саобраћаја 
учествовао је у изради плана кампање, те креирању летка, радио џингла и анкетног 
листића за кампању. Ауто мото савез у оквиру ове превентивне кампање оштампао је 4000 
летака и преко својих Ауто-мото друштава дистрибуирао по јединицама локалне 
самоуправе. Представници Ауто-мото савеза учествовали су у радио и телевизијским 
емисијама. Провођење кампање пропраћено је и на web страници АМС РС и  ауто мото 



друштава. Учесници у саобраћају о провођењу кампање информисани су и у 
свакодневним извјештајима ИДЦ АМС РС о стању и проходности путева преко средстава 
информисања. 

 Ову медијску кампању 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 "Звони да те виде! Нека блиста бициклиста“ су: 

3.1. Циљ кампање 

Циљ кампање је да се да подршка позитивном понашању и знању које испољавају возачи 
двоточкаша, као и унапређење безбједности саобраћаја кроз информисање и промјену њихових 
негативних ставова, али и информисање и промјену ставова возача осталих моторних возила. 
Очекује се да ће кампања допринијети смањењу броја саобраћајних незгода и броја погинулих 
бициклиста у њима у Републици Српској. 

Овај циљ може се достићи само мултидисциплинарним приступом, на првом мјесту 
едукацијом и примијењеним адекватним рјешењима.  
 

 
3.2. Популација (циљна група) 

Циљна група којој се у кампањи обраћамо су бициклисти, као и возачима осталих моторних 
возила. 

 
3.3. Порука кампање 

 
Порука кампање биће усмјерена ка бициклистима, као и возачима осталих моторних возила. 
 

Порука ове кампање је:  

"Звони да те виде! Нека блиста бициклиста“ 

 
 



 
3.4. Средство преношења поруке  

Кампања "Звони да те виде! Нека блиста бициклиста“ 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 са анимацијом по узору на летак креиран од Академије умјестности  

Аудио порука: 

- радио џингл креиран од Академије умјетности 

3.5.  Период извођења кампање 

Бициклисти се у саобраћају појављују  чим се створе погодне временске прилике (најчешће је 
то крај зиме и почетак прољећа) и њихова сезона најчешће траје до октобра, некада и дуже. Због 
наведеног кампања ће се спровести у периоду од 22. до 30. априла 2014. године. 

3.6. 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. 

 
4. 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 Републике Српске учествоваће у електронским и писаним 
средствима информисања која ће пропратити кампању. Кампања ће бити пропраћена и на 
веб страни МСиВ РС.  



 Полицијски службеници МУП Републике Српске у оквиру својих редовних активности 
вршиће  појачану контролу возача бицикала (ношење свјетлоодбојног прслука за вријеме 
смањене видљивости и ноћу, посједовање предњег и задњег свијетла и др.), као и 
контролу везано за бициклисте у саобраћају.  
Представници МУП учествоваће у радио и телевизијским емисијама. Кампања ће бити 
пропраћена и на веб страни МУП РС. 

 Агенција за безбједност саобраћаја ће припремити план кампање и анкетни лист и уз  
пропратно писмо доставити свим јединицама локалне самоуправе од којих ће тражити да 
на адресу Агенције доставе податке о дужини обиљежене и уређене бициклистичке стазе 
на територију своје локалне заједнице. Свим радио и телевизијским станицама доставиће 
радио џингл и видео спот за кампању, учествоваће у електронским и писаним средствима 
информисања која ће пропратити кампању, кампања ће бити пропраћена и на веб страни 
АБС РС. Агенција ће по завршетку кампање сачинити детаљан извјештај о реализацији. Од 
јединица локалне самоуправе  

 Ауто-мото савез Републике Српске ће финансирати израду летка, плаката, видео спот и 
радио џингла А-тиму, Академије умјетности. AМС РС финансираће штампање 5000 летака 
и 100 плаката. Преко ауто мото друштава вршиће се подјела летака бициклистима, као и 
другим возачима и постављање плаката на мјестима погодним за плакатирање на 
подручју Републике Српске. Представници АМС РС и ауто мото друштава учествоваће у 
електронским и писаним средствима информисања која 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 бициклиста, обезбједити на локалним радио и 
телевзијским станицама емитовање радио џингл и видео спот за кампању, вршити 
појачане контроле и др.) 

 

НЕКА ОД СВЈЕТСКИХ ИСКУСТАВА КАДА ЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТ БИЦИКЛИСТА У ПИТАЊУ  

 У развијеном дијелу свјета доста се улаже у кампање и промоције сигурне вожње 
бициклом.   

 Кампање сигурне вожње бициклом могу бити разнолике и бавити се различити 
проблемима, као нпр.:  

- Способност сигурне вожње  

- Видљивост бициклиста другим учесницима у саобраћају 

- Техничка исправност бицикла 

- Сигурност саобраћајног окружења  

- Дјеца и бициклизам и др. 

 Могу бити усмјерене на одређену циљну групу, нпр. дјеца у одређеној школи, стари и 
бициклизам и сл. 

 Кампање могу укључивати једнократне и дугорочне мјере. 



 Кампање се могу спроводити у урбаним или руралним срединама, или пак комбиновано. 

Све су то различити начини спровођења превентивних кампања чији је основни циљ физичка 
сигурност бициклиста и других учесника, као и спречавање бициклистичких незгода. 

 

ПРИЛОГ: Анкетни лист 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

 
ГРАД/ОПШТИНА 

 
_____________________ 

 
 

____________________ 
 

 
 
Поштовани,  

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у склопу кампање "ЗВОНИ ДА ТЕ 
ВИДЕ! НЕКА БЛИСТА БИЦИКЛИСТА“  у сарадњи са јединицама локалне самоуправе проводи 
анкету ради утврђивања ставова и мишљења бициклиста/грађана у вези вожње бицикала 
коловозом и безбједности у саобраћају уопште. 
 Циљ анкете је да се на основу ваших ставова и мишљења изнешених у анкети утврде 
мјере којима би се на најефикаснији и најекономичнији начин бициклисти у саобраћају 
учинили безбједнијим и смањило њихово страдање. 
 С обзиром да ће Ваши одговори бити анонимни (од Вас се неће тражити Ваше име и 
презиме), а имаће утицаја на избор мјера које ће се предузети ради повећања безбједности 
бициклиста, молимо Вас да у својим одговорима будете што искренији. 

Захваљујемо Вам се на разумијевању и сарадњи! 
А) ОПШТИ ПОДАЦИ  

1. Подаци о анкетирању 

Број  листића Датум Вријеме Мјесто 
дан мјесец година часова минута 

               
 
2. Подаци о анкетираном 

Година 
старости 

Пол Образовање 
ж м 

      Основна школа  Средња 
школа 

 Виша и висока школа  

 
Радни 
статус 

Запослен Незапослен 



  
 

Ученик/студент  Пензионер  
Домаћица  Остало  

 

 
 
Б) СТАВОВИ, МИШЉЕЊА, НАВИКЕ 
 

1. Има те ли бицикл? 1. ДА         2. НЕ 
 

2. Колико често возите бицикло? 1. Сваки дан 
2. Понекад (једном  седмично) 
3. Ријетко (једном мјесечно) 
4. Никада 

 

 
3. Колико се обично у току дана возите 

бициклом? 
1. 0-4 км 
2. 5-10 км 
3. 11-20 км 
4. Више од 20 км 
5. Не знам 

 

 
 

4. Бицикло возите због: 1. Економских разлога 
2. Здравља и рекреације 
3.  Не загађује животну средину 
4. Остало 

 

 
5. Да ли се као бициклиста осјећате 

безбједно у саобраћају? 
1. ДА         2. НЕ 

 
 

6. Јесте ли икада имали обуку о вожњи 
бицикла и правилима вожње? 

1. ДА         2. НЕ 
 

 
 

7. Када се возите бициклом којом страном  
коловоза се возите? 

1. десном 
2. лијевом 
3. како кад 

 
 

8. Колика је ширина коловоза коју 
бициклиста смије да заузме  ? 

1. 1 метар од ивичњака 
2. 1,5 метара од ивичњака 
3. Цијелу траку 

 
 



9. Приликом вожње бициклом да ли 
користите законом прописану опрему? 

1. ДА         2. НЕ 

 
 

10. Да ли у вашем мјесту има довољно 
означених бициклистичких стаза? 

1. ДА         2. НЕ 

 
11. Да ли у вашем мјесту имају обезбјеђена 

мјеста за паркирање бицикала  ? 
1. ДА         2. НЕ 

 
 

12. Вожњу бициклом у вашем мјесту 
оцијенили бисте као: 

1. Потпуно сигурно 
2. Сигурно 
3. Не могу процјенити 
4. Несигурно 
5. Потпуно несигурно 

 
 

13. Шта би по вашем мишљењу било најбоље 
урадити за повећање безбједности 
бициклиста?  

1. Изградити бициклистичке стазе 
2. Ригорозније кажњавати возаче и 

бициклисте 
3. Додатна обука бициклиста, 

нарочито дјеце 
 
 
 
 

 


