РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРЕВЕНТИВНИМ
АКТИВНОСТИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

Бања Лука, фебруар 2018. годинe
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1. Превентивна кампања "АЛКОХОЛ + ВОЛАН = УБИТАЧНА КОМБИНАЦИЈА“
Агенција заједно са Министарством саобраћаја и веза,
Министарством унутрашњих послова, Ауто-мото савезом
Републике Српске, јединицама локалне самоуправе,
MOLSON COORS COMPANY (Јелен пиво) и радио и
телевизијским станицама реализовала је кампању под
називом " УБИТАЧНА КОМБИНАЦИЈА“ која је трајала од 18.
децембра 2015. до 31. јануара 2016. године. Циљ кампање
је повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици
Српској кроз смањење броја возача и младих који у
саобраћају учествују под дејством алкохола. Кампањом се
утицало на промјену ставова код возача (посебно младих
возача) који у саобраћају учествују под утицајем алкохола.
Кампањом се жељела пренијети информације о утицају алкохола на способности возача, ефектима
алкохола на понашање возача, грешкама које праве алкохолисани возачи и сл. Кампањом се шаље порука
и широј јавности да је вожња под утицајем алкохола друштвено неприхватљиво понашање. У оквиру ове
кампање Molson Coors Company- Jelen Pivo реализовао је низ активности у оквиру наведене кампање и то:






Продукција радио џингла и емитовање широм Републике Српске на 7 радио станица (Биг 2, Нес,
Фрее, Џунгла, Бобар, Корона, БН радио) са укупно 1200 емитовања у периоду од 17.12.2015 –
15.01.2016;
Продукција принт материјала која подразумјева штампу: постер Б2 – 2000 ком, постер Б3 – 2000
ком, летак А5 – 10.000 ком, подметач за чаше за угоститеље – 10.000 ком;
Имплеметација свих принтаних материјала на продајна мјеста;
Реализација промотивне активности у 4 града са промотеркама – подршка догађаја у 4 града са
промо тимом током 8 промо дана (дијеле се летке и сл.).

У оквиру ове кампање Агенција за безбједност саобраћаја је обезбиједила караван возило, које се кретало
кроз Републику Српску (од Бања Луке до Требиња), промовишући кампању. Том приликом, у сарадњи са
Јелен пиво промотерима и представницима ЈЛС организована су штанд дружења са грађанима. Такође,
Агенција за безбједност саобраћаја је обезбиједила промовисање кампање у јавном градском превозу у
Бања Луци, Добоју, Бијељини, Зворнику и Приједору. Надаље, порука кампање је промовисана путем
билборда, на 31 локацији у Републици Српској. КК „Козара“ у сарадњи са КК "Посавина" и њиховом
управом, организовао је предавања и подјелу одређеног промотивног материјала, као и забавни дио у
којем су учешће узеле екипе КК "Посавина" као и мушки и женски клуб „Козара“. Министар саобраћаја и
веза Неђо Трнинић, помоћник министра просвјете и културе Радмила Коцић – Ћућић, директора Агенције
за безбједност саобраћаја Милија Радовић, генерални секретар Ауто-мото савеза Ранко Бабић те
представници градске управе Града Добоја 26. фебруара 2016. године посјетили су Средњошколски центар
у Граду Добоју гдје су присуствовали манифестацији "Алкохол и млади возачи" и „Креативношћу против
овисности“. У холу Средњошколског центра организован је перформанс са специјално дизајнираним
"пијаним наочарама" да би се младим возачима представило смањење моторичких способности код лица
под утицајем алкохола. Одржано је и предавање на тему "Алкохол и млади возачи", као и подјела
промотивног материјала. Наведена маниифестација организована је уз помоћ градског саобраћајног
инспектора Миленка Мићић и директора школе Спасоја Васиљевић који су препознали наведени проблем
наводећи да ће наведену кампању наставити спроводити до краја маја.
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2. Превентивна кампања „БУДИ ВИДЉИВ, НЕ БУДИ ФИГУРА“

Министарство саобраћаја и веза, Министарство
унутрашњих послова, Агенција за безбједност
саобраћаја Републике Српске и Ауто-мото савез
Републике Српске у сарадњи са јединицама локаних
самоуправа проведели су у периоду од 15. фебруара
до 28. фебруара 2016. године медијску кампању "Буди
видљив, не буди фигура“. Циљ кампање је био
повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици
Српској кроз повећање безбједности пјешака, нарочито
у ноћним условима одвијања саобраћаја, у условима
градског саобраћаја (прелазак на обиљеженом
пјешачком прелазу, прелазак на семафорисаном пјешачком прелазу са и без бројачког дисплеја и сл.).
Овом активности се утицало на промјену ставова код пјешака о начину кретања коловозом ноћу, као и
према употреби свјетлоодбојних прслука или других средстава за освјетљавање пјешака. Активност је
имала за циљ и да возачима укаже на потребу опрезнијег кретања у насељу, ван насеља и у зонама школа
као и на другим мјестима гдје се могу очекивати пјешаци. Реализацијом ове активности се утицало на
правилније кретање пјешака, нарочито ноћу, већа употреба свјетлоодбојних прслука и других средстава за
освјетљавање пјешака, повећан опрез возача на дионицама са пјешацима, већи степен исправности
уређаја за освјетљавање пута, чиме би дошло до смањења броја настрадалих пјешака у саобраћајним
незгодама.
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3. Превентивна кампања „ОСВЈЕТЛАЈ ОБРАЗ ДОМАЋИНЕ- ОЗНАЧИ ТРАКТОР
ЖУТИМ РОТАЦИОНИМ СВЈЕТЛОМ“

Министарство саобраћаја и веза, Министарство
унутрашњих послова, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Агенција за безбједност
саобраћаја и Ауто-мото савез Републике Српске провели
су у периоду од 21. марта до 03. априла 2016. године
превентивну кампању „Освjетлај образ домаћине,
означи трактор жутим ротационим свјетлом“.
Возачи трактора као и осталих пољопривредних машина
спадају у ризичну категорију учесника у саобраћају, и
према њима се потребно односити са посебном пажњом.
Трактори и друге пољопривредне машине су возила која су
својим конструктивним и другим елементима намијењена
за рад, и у малој мјери су прилагођене условима пута са савременим коловозним застором. Реализацијом
активности „Освjетлај образ домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлом“ очекује се веће
поштовање прописа и повећан опрез возача трактора и осталих пољопривредних машина, како у раду на
њиви и у шуми, тако и на јавном путу, већи степен техничке исправности, веће кориштење ротационог
свјетла приликом кретања ноћу, што представља и законску обавезу ове категорије возила. Кампања је
имала за циљ да укаже возачима на најчешће узроке настанка саобраћајних незгода са учешћем трактора
и значај досљедног поштовања прописа. Кампања „Освјетлај образ домаћине, означи трактор жутим
ротационим свјетлом“ преношена је средствима масовне комуникације, укључујући телевизију, радио,
штампане медије, штампане материјале и интернет. Представници Министарства унутрашњих послова,
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенције за безбједност саобраћаја Републике
Српске и Ауто-мото савез Републике Српске у оквиру кампање су посјетили пољопривредна добра на више
локација и том приликом подијелили одређен број жутих ротационих свјетала.
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4. Превентивна кампања „ВЕЖИ СЕ ЗБОГ ОНИХ КОЈЕ ВОЛИШ!“

Министарство саобраћаја и веза, Министарство
унутрашњих послова, Министарство здравља и социјалне
заштите, Агенција за безбједност саобраћаја, Ауто-мото
савез, Jeдинице локалних самоуправа и Радио Телевизија
Републике Српске као медијски покровитељ у периоду од
18. априла до 15. маја 2016. године провели су
превентивну кампању под називом „ВЕЖИ СЕ ЗБОГ ОНИХ
КОЈЕ ВОЛИШ“.
Циљ провођења кампања „ВЕЖИ СЕ ЗБОГ ОНИХ КОЈЕ
ВОЛИШ“ је био повећање нивоа безбједности саобраћаја у
Републици Српској, повећањем употребе сигурносних
појасева код возача и путника у возилу као и дјечијих ауто
сједишта. Кампањом се утицало на промјену ставова према употреби сигурносних појасева и дјечијих ауто
сједишта те преношење поруке истим колико је важно користити их. Почетак кампање „ВЕЖИ СЕ ЗБОГ
ОНИХ КОЈЕ ВОЛИШ“ је озваничен на конференцији за медије која се тим поводом одржала у уторак 19.
априла 2016. године са почетком у 11,00h у просторијама Дома здравља у Приједору. Том приликом
учесници конференције за медије поставили су инфо-графове (образовне паное), на којима су наведена
упутства за правилно кориштење сигурносног појаса, представљен је план кампање, те се говорло о
наведеним проблемима.
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5. Превентивна кампања „БУДИ ПАМЕТНИЈИ ОД ТЕЛЕФОНА“

Агенција за безбједност саобраћаја у сарадњи са:
Министарством саобраћаја и веза, M-Tel A.D. Бања
Лука, Агенцијом „Aquarius“, Ауто-мото савезом,
јединицама локалне самоуправе и радио и
телевизијским станицама реализовали су кампању
под називом „Буди паметнији од телефона! Не
користи телефон док возиш“. Кампања је
спроведена у периоду од 1. априла до 31. маја 2016.
године.
Циљ провођења активности " Буди
паметнији од телефона! Не користи телефон док
возиш " је повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској, смањењем употребе мобилних
телефона од стране возача у вожњи. Превентивном активности се утицало на промјену ставова према
употреби мобилног телефона у вожњи указивањем на опасности које са собом носи употреба мобилног
телефона. Реализацијом планираних активности очекује се смањење броја возача који користе мобилни
телефон у вожњи што ће позитивно утицати на укупну безбједност саобраћаја. За израду ових материјала
ангажована је Агенција „Aquarius“, у Бањој Луци као професионална и продукцијска кућа која је дефинисала
облик и садржај одабраних медијских материјала у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја а у
оквиру политике маркетинга генералног партнера превентивне активности, Мtel A.D. Бања Лука.
М:тел компанија као партнер у провођењу превентивне кампање „Буди паметнији од телефона“
пружила је стручну помоћ, финансирала израду комплетног материјала те емитовање истог. На платоу
испред Народног позоришта Републике Српске реализована је једна од активности у оквиру кампање
„Буди паметнији од телефона! Не користи телефон док возиш”.
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6. Превентивна кампања „УСПОРИ! ТВОЈ ЖИВОТ И ДРУГИМА ЗНАЧИ“

Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих
послова, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске,
Ауто-мото савез Републике Српске и компанијa „Aуто
Миловановић“ као стратешки партнер и Радио Телевизија
Републике Српске као медијски покровитељ ове кампање провели
су превентивну кампању под називом "УСПОРИ! ТВОЈ ЖИВОТ И
ДРУГИМА ЗНАЧИ“. Циљ провођења превентивне кампања
"УСПОРИ! ТВОЈ ЖИВОТ И ДРУГИМА ЗНАЧИ“ је повећање нивоа
безбједности саобраћаја у Републици Српској, смањењем броја возача који возе непрописном или
неприлагођеном брзином.
Кампањом се утицало на промјену ставова о важности и значају ограничења брзине и преношење поруке
учесницима у саобраћају колико је важно поштовати ограничење брзине кретања. Реализацијом ове
кампање очекује се повећање броја учесника који поштују ограничење брзине кретања, чиме би дошло до
смањења броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама и измјене у структури повреда (значајно
смањење тежине повреда и мања смртност). Компанија „Ауто Миловановић“, као стратешки партнер ове
кампање, је у парку „Петар Кочић“ организовала догађај за најмлађе (такмичење дјеце са аутићима),
подјелу летака те пригодних поклона.
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7.

Превентивна кампања „ПАЖЉИВО НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ“

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске
заједно
са
Министарством
саобраћаја
и
веза,
Министарством унутрашњих послова, Министарством
просвјете и културе, ЈП „Путеви Републике Српске“, Аутомото савезом Републике Српске и јединицама локалне
самоуправе као и предходних година реализовала је
превентивно-едукативне активности пред почетак нове
школске године како би свим учесницима у саобраћају
скренули пажњу на додатни опрез у саобраћају.
У наведену активност ове године укључио се познати бањалучки дјечији хор „Врапчићи“ који поручује свој
дјеци „ПАЖЉИВО НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ“. Директор Агенције заједно са сарадницима посјетили су следеће
школе: ОШ „Бранко Ћопић“ Бјелајац, Мркоњић Град; ОШ „Петар Кочић“, Градишка и ОШ „Доситеј
Обрадовић“, Блатница, Теслић. Такође, током ове кампање публикована је сликовница, бојанка и
анимирани цртани филмови „10 лекција које живот значе“ са ликом Мирке и њених другара, која је
дијељена током наведених посјета. Надаље, током посјета школама дијељен је промотивни материјал
(мајице, бојанке и сликовнице, свјетлоодбојне тракице, беџеви и сл.).

