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УВОД 

Једна од основних мјера пасивне заштите возача и путника у возилима је употреба сигурносних 
појасева уз наслоне за главу, ваздушне јастуке и дјечија ауто сједишта. Ефикасност сигурносних 
појасева доказана је низом научно истраживачких радова. Сигурносни појасеви не утичу на број 
саобраћајних незгода, него као пасиван елемент безбједности возила могу допринијети 
ублажавању посљедица саобраћајних незгода (смањење погинулих и повријеђених лица). 
Сигурносни појасеви у случају саобраћајне незгоде имају одређено дејство само уколико се 
претходно користе. Одлука о употреби сигурносног појаса зависи од свијести корисника возила       
(возача и путника у возилима).  

Правилна употреба сигурносних појасева смањује ризик смртног страдања за 40% до 50%, за возача 
и сувозача, док  за путнике на задњем сједишту смањује ризик смртног страдања од 25% до чак 75% 
(WHO, 2013:22). Осим што смањује ризик смртног страдања, сигурносни појас смањује и ризик 
настанка тешких тјелесних повреда у саобраћајним незгодама и то чак до 50% ( WHO, 2009:12 ).  

Иако је употреба сигурносног појаса прописана и обавезна Законом о основама безбједности 
саобраћаја како за возаче тако и за остале путнике у возилу, постојећа техничка рјешења 
омогућавају избор корисницима возила да ли ће их користити или не. Стога постоји основа да се 
константно спроводе превентивне активности како би се повећала употреба сигурносних појасева 
и сједишта за дјецу у циљу смањења посљедица саобраћајних незгода.  

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА 

У реализацију превентивне активности „НИТИ 1 НЕВЕЗАН ПОЈАС“ укључени су слиједећи субјекти:  

 Министарство саобраћаја и веза Републике Српске; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Српске; 

 Министарство здравља и социјалне заштите;  

 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске; 

 Ауто мото савез Републике Српске; 

 Јединице локалне самоуправе; 

 Радио Телевизија Републике Српске (медијски покровитељ) и 

 Радио и телевизијске станице.  

2. ПОЗАДИНА ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

2.1. Досадашње активности 

У току 2019. године проведена је кампања „НИТИ 1 НЕВЕЗАН ПОЈАС“ у којој су узели учешће 
Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство 
саобраћаја и веза, Агенција за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савез Републике Српске, јединице 
локалне самоуправе, Град Бања Лука, РТРС као медијски партнер те остале радио-телевизијске 
станице. Јединице локалне самоуправе су се у наведену кампању укључиле у складу са својим 
могућностима.  
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3. ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

3.1. Просторни и временски оквир за реализацију превентивне актиности 

Превентивне активности када је кампања „НИТИ 1 НЕВЕЗАН ПОЈАС“ у питању проводиће се током 
читаве године али медијски дио провешће се на подручју Републике Српске, у периоду од 24. 
априла 2020. до 31. маја 2020. године. Почетак кампање „НИТИ 1 НЕВЕЗАН ПОЈАС“ се неће 
организовати теренски због пандемије корона вируса (COVID-19) и забране окупљања већег броја 
људи од стране Републичког кризног штаба. Почетак кампање биће усмјерен на телевизијска и 
радио емитовања материјала кампање, друштвене мреже и сл. како би што већи број људи видјело 
поруке које се односе на употребу сигурносног појаса. 

3.2. Циљ превентивне активности 

Циљ провођења кампања „НИТИ 1 НЕВЕЗАН ПОЈАС“ је повећање нивоа безбједности саобраћаја у 
Републици Српској, повећањем употребе сигурносних појасева код возача и путника у возилу као и 
дјечијих ауто сједишта. 

Кампањом се утиче на промјену ставова према употреби сигурносних појасева и дјечијих ауто-
сједишта, те преношење поруке учесницима у саобраћају колико је важно користити заштитна 
средства. Реализацијом ове кампање очекује се повећање употребе сигурносних појасева и дјечијих 
ауто сједишта 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 превентивних и репресивних мјера.  

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. 

 

Представници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске учествоваће у радио и 
телевизијским емисијама, а кампања ће бити пропраћена и на веб страници. 

 

Представници Министарства унутрашњих послова учествоваће у радио и телевизијским емисијама, 
а кампања ће бити пропраћена и на веб страници.  

 

Представници Министарства здравља и социјалне заштите учествоваће у радио и телевизијским 
емисијама, а кампања ће бити пропраћена и на веб страници.  

 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

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

 припремити план кампање и уз пропратно писмо доставити свим ЈЛС;  

 пружити стручну помоћ при изради радио џингла, летка и билборда, плаката и инфо- графа 
намијењених за Полицијске станице, Домове здравља, педијатријске и друге канцеларије; 

 финансирати израду мултимедијалних материјала (гифова, кратких видео спотова и сл.) и 
извршити медијску промоцију на „Facebook” страници и другим друштвеним мрежама; 

 свим радио станицама доставиће радио џингл за кампању; 

 организовати достављање видео спота, радио џингла радио станицама, пратити емитовање 
истог и о томе сачинити извјештај; 

 представници Агенције ће учествовати у радио и телевизијским емисијама које ће пропратити 
кампању, а кампања ће бити пропраћена и на веб страници и 

 

У провођењу превентивне активности Ауто-мото савез ће: 

 провести истраживањ- бројање, анкетирање по градовима Републике Срспке; 

 израда и штампање анкетних и бројачких листова, 

 дистрибуција материјала за истраживање; 

 обрада и објава резултата истраживања; 

 учешће у кампањи; 

 учешће у изради и штампању летака, плаката, билборда, радио џингла; 

 учешће у дистрибуцији летака, плаката, билборда; 
 

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. 

 

Јединице локалне самоуправе у складу са својим могућностима ће кроз различите видове 
пропратити наведену кампању (обезбједити на локалним радио и телевизијским станицама 
емитовање радио џингла и видео спот за кампању). 

 

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. 

 

 

 

 

 

АУТО- МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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5. ТРЕНУТНО СТАЊЕ (ИНДИКАТОРИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА) 

Мјерење индикатора безбједности саобраћаја је рађено у прољеће 2019. године. На основу 
добијених података направљене су мапе које показују колики је проценат употребе сигурносног 
појаса на неком мјесту у Републици Српској.  

5.1. Проценат употребе сигурносног појаса (возач) 
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5.2. Проценат употребе сигурносног појаса (сувозач) 
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5.3. Проценат употребе сигурносног појаса (путници на задњем сједишту) 
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ПЛАКАТ 1 

 


