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УВОД
У Републици Српској у периоду од јануара до новембра 2018. године догодило се 8.562 саобраћајне
незгоде. Један од узрока који доприноси настанку саобраћајних незгода јесте утицај алкохола било
да се лице креће као пјешак, бициклиста, управља возилом или се креће на неки други начин.
Алкохол је, један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, нарочито оних са најтежим
посљедицама. Алкохол повећава самопоуздање возача, смањује осјећај одговорности, а
истовремено смањује могућност опажања и доводи до успореног реаговања, возач постаје
неопрезан и склон непоштовању саобраћајних прописа. Количина од 0,5 промила алкохола у крви
повећава ризик од настанка саобраћајне незгоде за два пута. Са 1,0 промила алкохола у крви ризик
од настанка незгоде је седмероструко већи, а код 1,4 промила двадесет пута већи.
Кампања има за циљ да укаже на опасност којима су изложени возачи и други учесници у
саобраћају који се под дејством алкохола крећу коловозом, управљају возилом или се крећу на неки
други начин. Такође, циљ кампање је указати на опасност лицима која се превозе као сувозачи или
путници у возилу којим управља возач под дејством алкохола. Камапањом се утиче на ставове
возача и других учесника у саобраћају везане за кретање под дејством алкохола, као и на одабир
превозног средства и повећање опреза приликом путовања. Реализацијом активности „НИТИ 1
ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ очекује се повећан опрез возача, сувозача, путника у возилу, пјешака и свих
осталих учесника у саобраћају.
Пројектом „Методологија за мјерење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској“
који је спроведен у 2017. години рађено је мјерење Индикатора безбједности саобраћаја који се
односи на употребу алкохола и његова вриједност је приказан на слици 1. Вриједност индикатора
је врло висока и због тога на слици преовладава црна боја.

Слика 1. Визуелни приказ вриједности индикатора који се односи на алкохол
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1.

ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА

У реализацију превентивне активности „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ укључени су слиједећи
субјекти:












2.

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске;
Министарство унутрашњих послова Републике Српске;
Инспекторат Републике Српске;
Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске;
Институт за јавно здравство Републике Срспке;
Ауто мото савез Републике Српске;
Јединице локалне самоуправе;
Основне школе;
Molson Coors Company- Јелен Пиво;
РТРС као медијски партнер и
Остале радио и телевизијске станице.

ПОЗАДИНА ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

2.1. Aктивности у претходном периоду (2017. година)
Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова, Aгенција за безбједност
саобраћаја, Ауто-мото савез Републике Српске, Инспекторат Републике Српске, јединице локалне
самоуправе, Molson Coors Company (Јелен пиво), РТРС као медијски покровитељ и остале радио и
телевизијске станице реализовале су кампању под називом „ПРОСЛАВИ ОДГОВОРНО! Ако мислиш
пити, возач немој бити“ која је трајала од 15. децембра 2017. године до 31. јануара 2018. 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 најчешће учествују под
утицајем алкохола. Кампањом се пренoси информације о утицају алкохола на способности возача,
ефектима алкохола на понашање возача, грешкама које праве алкохолисани возачи и сл.

2.2. Постојеће стање
У Републици Српској у периоду од јануара до октобра 2018. године догдило се 8.562 саобраћанје
незгоде. У тим саобраћајним незгодама смртно је страдало 104 лица, а 520 лица је задобило тешке
тјелесне повреде.
Табела бр. 1. Структура настрадалих лица за период од 01.01.- 31.10.2018. године

Структура настрадалих лица
погинула лица
тешко повријеђена лица
лакше повријеђена лица
УКУПНО НАСТРАДАЛИХ

2013
130
524
1961
2615

2014
108
531
1973
2612

2015
130
607
2311
3048

2016
114
579
2426
3119

2017
85
531
2092
2061

2018
104
520
2330
2954

2018
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Дијаграм бр. 1. Структура настрадалих лица (погинула лица и тешке тјелесне повреде) за период од 2013
до 2018. године.*
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ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

3.1. Просторни и временски оквир за реализацију превентивне актиности
Медијски дио кампање „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ реализоваће се у периоду од 14. децембра
2018. године до 31. јануара 2019. године. Почетак кампање ће се обиљежити у граду Бања Лука
(подјела промотивног материјала, симулација утицаја алкохола „пијане наочаре“, симулација
употребe сигурносног појаса „стрма раван“, симулација превртања возила). Централни догађај ће
се обиљежити у парку Петар Кочић у 11:30 часова, а прес конференција ће се одржати у парку
Петар Кочић (у случају лоших временских услова у Градској управи) у 12 часова. Централном
догађају придружиће се ученици Техничке школе из Бања Луке. Такође из Бања Луке ће кренути
„караван“ који ће се кретати широм Републике Српске са циљем промоције кампање. На путањи
„каравана“ кроз 20 јединица локалне самоуправе, а промо тимови ће дијелити предвиђени
промотивни материјал. У неким јединицама локалне самоуправе на путањи „каравана“
организоваће се активности у циљу промоције и дочека „каравана“.
Материјали за кампању:
За потребе кампање биће припремљени материјали који ће се користити приликом организовања
активности (предвиђени материјали су: леци, плакати, мајице, селфи/ фејсбук оквир, мини
билборди, материјал за оглашавање путем билборда, материјал за оглашавање путем каравана и
материјали за промоцију на друштвеним мрежама).
Медијски оквир кампање:
Медијски дио кампање обухвата припрему радио џингла/ видео телопа који ће бити емитовани на
РТРС (медијски партнер) и осталим телевизијским и радио станицама у Републици Српској. Поред
тога планирана је промоција путем билборда и путем друштевних мрежа (фејсбук) и то нарочито
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слике у фејсбук оквиру са терена. Такође, у наведеном периоду сви учесници кампање ће
учествовати у радио и ТВ емисијама и на тај начин утицати на промјену ставова возача о вожњи под
утицајем алкохола. РТРС као медијски партнер емитоваће видео телоп на јавном сервису у
терминима који су покривени кроз јавни позив за медијско покровитељство овог медија.

3.2. Сегменти превентивне активности
Провођење активности би се реализовало у сарадњи са субјектима који се баве безбједношћу
саобраћаја у Републици Српској.
У провођењу ове активноси потребно је:
1. Одабрати циљне групе којој је активност усмјерена;
2. Сачинити План активности свих укључених субјеката;
3. Изабрати средстава масовне комуникације (радио и телевизија, „on line“ средства
информисања; штампани медији и сл.);
4. Изабрати садржај за средства комуникације, који се желе пренијети циљној групи и то
садржај:







летка, плаката и билборда;
„on line“ средства информисања;
промоција на друштвеним мрежама;
инфо-графови;
радио порука и
видео телопа.

5. Дистрибуција и емитовање припремљених материјала активности и
6. Израда Извјештаја о реализацији активности.
3.3. Циљ превентивне активности
Провођење кампање реализоваће се у сарадњи са субјектима који се баве безбједношћу
саобраћаја у Републици Српској и другим субјектима који својим радом могу допринијети
унапређењу стања безбједности на путевима.
У оквиру овог превентивне активности вршиће се:
 контрола алкохолисаности возача од стране полицијских службеника МУП РС;
 контрола провођења Уредбе о точењу алкохола лицима млађим од 18 године;
 израда, штампање и дистрибуција летака и плаката;
 промоција на билбордима;
 емитовање видео спота и радио џингла на ТВ и радио станицама у Републици Српској;
 учешће у радио и телевизијским емисијама;
 учешће у писаним медијима са текстовима о посљедицама вожње под утицајем алкохола.
Циљ кампање „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ је повећање нивоа безбједности саобраћаја у
Републици Српској кроз смањење броја возача и других учесника у саобраћају који учествују под
дејством алкохола. Кампањом се утиче на промјену ставова код возача (посебно младих возача)
који често у саобраћају учествују под утицајем алкохола. Такође, циљ кампање је преношење
информација о утицају алкохола на способности возача, ефеката алкохола на понашање возача,
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грешкама које праве алкохолисани возачи и сл. Кампањом се шаље порука и широј јавности да је
вожња под утицајем алкохола друштвено неприхватљиво понашање.

4.

ОПИС АКТИВНОСТ ПРЕМА СУБЈЕКТИМА

За израду ових материјала користиће се припрема од стране Академија умјетности, Универзитета
у Бањој Луци као професионална и универзитетска продукцијска кућа која је дефинисала облик и
садржај одабраних медијских материјала у сарадњи са субјектима укљученим у активност.
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Представници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске ће учествовавати у централном
догађају као и у радио и телевизијским емисијама, а кампања ће бити пропраћена и на веб страници
МСиВ.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство унутрашњих послова ће:


у цијелом периоду, према властитом плану, вршити појачану контролу возача на
присуство алкохола;



учествовати у радио и телевизијским емисијама у периоду кад ће се вршити
превентивне активности;



пропратити провођење активности на интернет страни МУП РС.

ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У провођењу превентивне активности Инспекторат ће:


вршити појачану контролу провођења Уредбе о точењу алкохола лицима млађим од 18
године;



вршити појачану контролу над радом служби за одржавање путева у зимским условима;



путем интернет стране Инспектората редовно информисати јавност о резултатима
обављених контрола.

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Агенција ће у провођењу медијске кампање:


наручити израду идејних рјешења дизајна промотивних материјал;



урадити план кампање;



пружити стручну помоћ за израду летака/ плаката, радио џингла и видео телопа;



финансирати штампање одређеног броја плаката (250) и летака за кампању (2.000), те
промоцију кампање на билбордима широм Републике Српске;



штампати и доставити промотивни материјал са поруком кампање;
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промоција кампање путем „каравана“ који ће својом рутом проћи кроз 20 јединица
локалне самоуправе;



организовати догађаје у ЈЛС кроз које пролази караван и заједно са представницима
АМС Р. Српске и промотерима партнера кампање дијелити промотивни и штампани
материјал уз фотографисање са фејсбук оквиром;



учествовати у едукацији младих о негативном утицају алкохола и опасности вожње под
дејством алкохола (презентација и „пијане наочаре“);



учествовати радио и телевизијским емисијама у периоду провођења кампање;



прослиједити видео телоп и радио џингл телевизијским и радио станицама на
емитовање;



пропратити провођење активности на интернет страни Агенције за безбједност
саобраћаја;



спровести промоцију материјала путем друштвених мрежа;



урадити извјештај о реализацији кампање;



Промоција активности путем друштевених мрежа Европског Савејта за безбједност
саобраћаја

АУТО- МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У провођењу превентивне активности Ауто мото савез ће:


финансирати штампање одређеног броја плаката и летака за кампању;



пружити финансијску помоћ за диструбуцију летака и плаката;



представници АМС РС ће учествовати у радио и телевизијским емисијама;



преко АМД извршити дистрибуцију писаних материјала (летака и плаката) до циљне
групе;



прикључити се организацији догађаја у ЈЛС кроз које пролази караван и заједно са
представницима ЈЛС и промотерима партнера кампање дијелити промотивни и
штампани материјал уз фотографисање са фејсбук оквир;



учествовати у обиљежавању кампање у једној од поменутих ЈЛС Републике Српске;



преко АМС РС обавјештавати јавност о провођењу активности и пропратити њено
провођење на интернет страни АМС РС;



учествовати у едукацији младих о негативном утицају алкохола и опасности вожње под
дејством алкохола (презентација и „пијане наочаре“).

MOLSON COORS COMPANY- ЈЕЛЕН ПИВО
У провођењу превентивне активности Мolson Coors Company- Јелен Пиво ће:


штампати рјешења кампање (принт материјала) који подразумјевају:
- плакат (B2,B3),
- летак (А5 двострани),
- билборд ( 5,1 x 2,4 m),
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- подметачи за чаше;
- и city light;
израдити радио џингл за кампању и емитовати га широм Републике Српске на 6 радио
станица (Биг 2, Нес, Фрее, Џунгла, Бобар) са укупно 1200 емитовања у периоду од
14.12.2018 – 14.01.2019;
подршка кроз неколико билборд локација;



штампа принт материјала ( плакат B2- 2000 ком, плакат B3- 1500 ком, летка двострани
А5- 10000 ком, фејсбук/ инстраграм оквира за фотографисање);



реализоваће промотивне активности у 4 града са промотеркама – подршка догађаја у 4
града са промо тимом током 8 промо дана (дијеле се леци, плакати и др. промотивни
материјал);



постављање принт материјала путем продајног тима широм Републике Српске.

БАЊА ЛУКА
У провођењу превентивне активности Град Бања Лука ће:


у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја и свим другим заинтересованим
субјектима, организовати централно обиљежавање кампање у парку Петар Кочић у
11:30 часова, а прес конференција ће се одржати у парку Петар Кочић (у случају лоших
временских услова у Градској управи) у 12 часова;



у сарадњи са Инспекторатом вршити појачану контролу провођења Уредбе о точењу
алкохола лицима млађим од 18 године;



путем комуналне полиције вршити појачану контролу радног времена угоститељских
објеката, а извјештаје о проведеним контролама достављати Агенцији;



проводити друге активности по властитом избору у сарадњи са Агенцијом за
безбједност саобраћаја.

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У провођењу превентивне активности ЈЛС ће:


у сарадњи са Инспекторатом вршити појачану контролу провођења Уредбе о точењу
алкохола лицима млађим од 18 године;



путем комуналне полиције вршити појачану контролу радног времена угоститељских
објеката, а извјештаје о проведеним контролама достављати Агенцији;



проводити друге активности по властитом избору у сарадњи са Агенцијом за
безбједност саобраћаја.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БАЊА ЛУКА
Техничка школа Бања Лука ће два одјељења ученика завршних разреда довести на централни
догађај у циљу подршке камапањи и усвајања нових знања о утицају алкохола приликом вожње.
Ученици ће имати прилику пробати симулацију алкохолисаног стања помоћу „пијаних наочара“,
симулација утицаја сигурносног појаса „коса раван“.
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ГИМНАЗИЈА БАЊА ЛУКА
Средња школа Гимназија Бања Лука ће у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја
Републике Српске и Ауто мото савезом Републике Српске организовати предавање за ученике
завршних разреда на тему „Алкохол и млади возачи“. Том приликом ученици ће погледати филм
„Живот послије живота“ који говори о животу људи који су се повриједили у саобраћајној незгоди
и доживјели одрђени степен инвалидности. О филму ће говорити ауторка Сања Јокић и својим
личним примјером говорити о потешкоћама и животу инвалидних особа.
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
У средњим школама у Котор Варошу, Модричи, Градишкој и неколико средњих школа широм
Републике Српске ће бити организовано предавање на тему „Алкохол и млади возачи“. Том
приликом ће ученици завршних разреда средње школе имати прилику да усвоје нова знања о
утицају алкохола приликом вожње и испробају симулацију алкохолисаног стања помоћу „пијаних
наочара“.
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Радио Телевизија Републике Српске је медијски партнер превентивне активности. У оквиру
превентивне активности Радио Телевизија Републике Српске ће реализовати медијске активности
по унапријед договореном медија плану.

2018
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ПРИЛОГ 1- ПЛАН КРЕТАЊА КАРАВАН
дан
I дан
14.12.2018.
година

II дан
15.12.2018.
година

градови/општине

Почетак кампање
10,00 -17,00

Општина
Градишка

Задржавање
од 9,00 до 12,00 h

Општина
Србац

Задржавање
од 13,00 до 14,00 h

Општина Лакташи

Задржавање
од 14,00 до 16,00 h

Општина
Шамац
Град
Бијељина
Град
Зворник

Задржавање
од 9,00 до 11,00 h
Задржавање
од 12,00 до 14,00 h
Задржавање
од 14,00 до 15,00 h
Задржавање
од 15,00 до 16,00 h
Задржавање
од 9,00 до 12,00 h
Задржавање
од 13,00 до 14,30 h
Задржавање
од 15,00 до 16,00 h
Задржавање
од 9,00 до 12,00 h
Задржавање
од 13,00 до 16,00 h

Општина
Милићи

Задржавање
од 9,00 до 11,00 h

Општина
Власеница
Општина Хан
Пијесак

Задржавање
од 12,00 до 13,30 h
Задржавање
од 14,00 до 15,00 h

Општина Теслић
Општина Котор
Варош
Општина Челинац
Општина Дервента

IV дан
18.12.2018.
година

V дан
21.12.2018.
година

VI дан
22.12.2018.
година

Дан

Град
Бања Лука

Општина Прњавор
III дан
17.12.2018.
година

опис

Град Добој

петак

субота

понедјељак

уторак

петак

субота
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VII дан
23.12.2018.
година

VIII дан
24.12.2018.
година

IX дан
25.12.2018.
година

Х дан
26.12.2018.
година

Општина
Соколац

Задржавање
од 16,00 до 17,00h

Град Источно
Сарајево

Задржавање
од 9,00 до 11,00h

Општина
Пале

Задржавање
од 12,00 до 13,00h

Општина
Рогатица

Задржавање
од 15,00 до 16,00h

Општина
фоча

Задржавање
од 9,00 до 12,00h
понедјељак

Општина
Билећа
Град
Требиње
Општина Љубиње
Општина
Нови Град
Град
Приједор
Општина Шипово

ХI дан
27.12.2018.
година

ХII дан
28.12.2018.
година

недјеља

Општина Мркоњић
Град

Задржавање
од 14,00 до 15,00h

Задржавање
од 9,00 до 12,00 h

уторак

Задржавање
од 13,00 до 14,00h
Задржавање од
9,00 до 11,00 h

сриједа

Задржавање
од 12,00 до 15,00h
Задржавање од
9,00 до 10,30 h
Задржавање од
11,00 до 12,30 h

Општина Рибник

Задржавање од
13,00 до 14,00 h

Град
Бања Лука

Задржавање од
9,00 до 16,00 h

четвртак

петак
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ПРИЛОГ 2- ЛЕТАК ПРЕДЊА СТРАНА

ЛЕТАК ЗАДЊА СТРАНА
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ПРИЛОГ 3- ПЛАКАТ
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