ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ПРЕД ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (2014/2015)
Дjеца су категорија рањивих учесника у саобраћају, јер у тој доби дjеца тек развијају своје
вjештине за безбjедно кретање у саобраћају. С 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, су закључили да дjецу сврставају у групу учесника у саобраћају чије понашање у
саобраћају је веома небезбjедно.
Безбједност дјеце у саобраћају зависи о 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, возити прописаном брзином , већ пратити и претпоставити дјечије
поступке.
Улога локалних заједница на рјешавању проблема безбједности саобраћаја је врло битна. Треба
нагласити да локалне заједнице управљају свим локалним и некатегорисаним путевима, а самим
тим и безбједношћу дјеце на тим путевима.
Безбједност дјеце у току цијеле године, а нарочито почетком школске године је значајан проблем
у Републици Српској и треба му посветити посебну пажњу.
У намјери да се стање у овој области поправи, Агенција за безбједност саобраћаја заједно са
осталим субјектима безбједности саобраћаја припремили су превентивно- едукативну активност
посвећену дјеци и почетку нове школске године, под називом "ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ
ЈЕ ЗА ВАС“.
Ова превентивно- едукативна активност имала је за циљ да повећа ниво безбједности дјеце
школског узраста у Републици Српској.
Субјекти који су били укључени у реализацију наведене превентивно-едукативне активности и
одговорне особе су:
- Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Спасоје Мићић;
- Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Горан Шмитран;
- Министарство просвјете и културе Републике Српске, Мира Бера;
- Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Милија Радовић;
- Ауто мото савез Републике Српске, Јелица Лубура
- Јединице локалне самоуправе, Начелници надлежних одјељења
У току наведене превентивно-едукативне активности субјекти укључени у реализацију су
одрадили следеће:
 Министарство саобраћаја и веза ће код Привредне коморе РС иницирали су да
превозници изврше техничку контролу аутобуса и припреме аутобусе за почетак школске
године, затражити од јединица локалне самоуправе провјеру стања саобраћајне
сигнализације у зонама школа. Министар саобраћаја и веза, као и представници
Министарства посјетитили су бројне основне школе на подручју Републике Српске.

 Министарство унутрашњих послова у првом мјесецу нове школске године (септембар)
вршили су појачану контролу одвијања саобраћаја у зони школа; обезбиједили су
присуство полицијских службеника у зонама школа; извршили су контролу стања
саобраћајне сигнализације у зонама школа. Представници Министарства унутрашњих
послова Републике Српске обавили су пригодна предавања у школама, те учествовали су у
радио и телевизијским емисијама.
 Агенција за безбједност саобраћаја припремила је план превентивно- едукативне
активности и уз пропратно писмо доставивила свим јединицама локалне самоуправе,
финансирала је штампање наљепница (за свеске и књиге) и мајица. Представници
Агенције су посјетитили неколико школа на подручју Републике Српске. Свим радио и
телевизијским станицама доставили су видео спот и радио џингл. Представници Агенције,
учествовали су у радио и телевизијским емисијама које су пропратитиле превентивноедукативне активности. Агенција је активности пропратила и на својој веб страници.
 Ауто-мото савез Републике Српске финансираo je израду летка за возаче, распореде
часова за ученике, плакате, билборд, радио џингл и видео спота А-тиму Академији
умјетности и њихову дистрибуцију на подручју Републике Српске. Преко ауто-мото
друштава вршили су подјелу летка и распореда часова и постављање плаката на мјестима
погодним за плакатирање на подручју Републике Српске. АМС РС финансирао је и преко
ауто мото друштава организовао дежурства промотера испред основних школа првих дана
школе. Представници АМС РС и ауто-мото друштава учествовали су у радио и
телевизијским емисијама. Учесници у саобраћају били су информисани о превентивноедукативној активности у свакодневим информисањима о стању и проходности путева у
медијима, од стране ИНФО –центра АМС РС.

У току превентивно-едукативне активности представници Министарства саобраћаја и веза,
Министарства унутрашњих послова, Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савеза и
јединица локалних самоуправа посјетили су сљедеће школе:
-

Министар саобраћаја и веза Недељко Чубриловић, директор Агенције за безбједност
саобраћаја Милија Радовић и генерални секретар Ауто-мото савеза Ранко Бабић
посјетили су 01.09.2014. године Основну школу „Милан Ракић“ у Карановцу.

-

Директор Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије Крсто Липовац,
представници Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, Ауто-мото савеза и
Града Бијељина посјетили су 02.09.2014. године Основну школу „Вук Караџић“ у
Бијељини.

-

Директор Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије Крсто Липовац, директор
Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске Милија Радовић, представници
Ауто-мото савеза и Града Источно Сарајево посјетили су 03.09.2014. године Основну
школу „Петар Петровић Његош“ у Граду Источно Сарајево.

-

Министар саобраћаја и веза Недељко Чубриловић, директор Агенције за безбедност
саобраћаја Републике Србије Крсто Липовац, директор Агенције за безбједност
саобраћаја Републике Српске Милија Радовић, секретар Ауто-мото савеза Ранко Бабић и
представници Града Требиње посјетили су 04.09.2014. године Основну школу „Јован
Јованоић Змај“ у Требињу.

-

Представници Министарства саобраћаја и веза, директор Агенције за безбједност
саобраћаја Републике Српске Милија Радовић, секретар Ауто-мото савеза Ранко Бабић и
представници Општине Котор Варош посјетили су 11.09.2014. године Основну школу
„Петар Петровић Његош“ у Масловарама.

-

Представници МУП РС, Директор Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске
Милија Радовић, секретар Ауто-мото савеза Ранко Бабић и представници Града
Приједора посјетили су 14.09.2014. године Основну школу „Петар Кочић“ у Приједору.

Дјеци су приликом посјета дјељне мајице, наљепнице, распореди часова и едукативни леци.
Поред горе наведеног Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске склопила је уговор са
дјечијим часописом „Јежурко“. Од септембра мјесеца 2014. године у дјечијем часопису „Јежурко“
објављују се чланци и илустрације на тему безбједност дјеце у саобраћају.

Од јединица локалне самоуправе које су доставиле извјештај о активностима пред почетак
школске године су:
Општина Мркоњић Град - Саобраћајна инспекција је у сарадњи са ПС за БС М.Град слала на
ванредне техничке прегледе возила која врше превоз ђака и исти су се показали исправнима.
Вршени су редовни обилазци школа а у мјесецу септембру код школа дежурао је по 1 саобраћајни
полицајац.
Пред почетак школске године провјерено је стање саобраћајне сигнализације, евидентирани су
одређени поломљени и оштећени знакови и исти су замјењени и поправљени. У зони школа су
постављени и транспаренти са натписом „Возачи, ђаци вас моле успорите поред школе“ као и
рекламни пано на улазу у град са истим натписом. Код свих школа је прописно постављена и
вертикална и хоризонталана саобраћајна сигнализација (натписи „ШКОЛА“, знакови ограничења
брзине и дјеца на путу, вибрационе траке...).
Што се тиче стања расвјете и тротоара стање је на задовољавајућем нивоу.
Предавања у школама и подјела едукативног материјала је спроведена од стране ПС за БС
Мркоњић Град у сарадњи са одсјеком за саобраћај општине Мркоњић Град.
У прилогу дописа достављамо вам слике из зоне школа.
У току наведене превентивно-едукативне активности укључили су се и радио станица, као и
неколико телевизијских станица и дневних новина широм Републике Српске, тако што су
емитовале видео спота и радио џингла.

