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УВОД 

Дjеца су категорија рањивих учесника у саобраћају, јер у тој доби дjеца тек развијају своје вjештине за 
безбjедно кретање у саобраћају. 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, закључили су да дjецу треба сврстати у групу учесника у 
саобраћају чије је понашање у саобраћају веома небезбjедно. Безбједност дјеце у саобраћају зависи 
од 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, већ пратити и 
претпоставити дјечије поступке. Безбједност у саобраћају је дио опште безбједности сваке земље. 
Један од примарних циљева је подизање свијести јавности о трагичном страдању дјеце у саобраћајним 
незгодама и превенција истих. 

Због пандемије Ковид -19 начин реализације наставног плана и програма основних и средњих школа 
је у значајној мјери измијењен. Скраћени су часови, настава се реализује у више смјена што доприноси 
већем степену присутности и измјењивости пјешака, бициклиста и аутомобила у зонама школа. То за 
последицу има већи ризик учешћа у саобраћајним незгодама првенствено дјеце, али и свих других 
представника рањиве категорије учесника у саобраћају.  

Посебно треба узети у обзир чињеницу да је понашање учесника у саобраћају у одређеној мјери 
измијењено за вријеме пандемије, јер се на путевима биљежио смањен број возила, повећан број 
бициклиста, пјешака и других учесника у саобраћају. Због свега тога, рањива категорија учесника се 
осјећа сигурније, прелазе путеве и ван пјешачких прелаза, крећу се током трајања црвеног сигнала на 
семафору, бициклисти се брже крећу, корисници електричних тротинета се крећу по тротоарима, 
бициклистичким стазама и улицама, и сл.  

Због свега тога, све субјекте безбједности саобраћаја очекује огроман посао током цијеле школске 
године, јер су одређене рестриктивне мјере и даље на снази због пандемије које значајно утичу на 
понашање свих учесника у саобраћају. 

1. ИФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИM СУБЈЕКТИМА 

У реализацију превентивне активности „ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА ВАС“ укључени су 
слиједећи субјекти: 

 Министарство саобраћаја и веза Републике Српске; 

 Министарство унутрашњих послова Републике Српске; 

 Министарство просвјете и културе Републике Српске; 

 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске; 

 Ауто мото савез Републике Српске; 

 Јединице локалне самоуправе и 

 Радио и телевизијске станице. 

2. ПОЗАДИНА ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
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2.1.  Постојеће стање и досадашње активности 

На основу података о посљедицама саобраћајних незгода у Табели 1. је приказано учешће дјеце као 
бициклиста, пјешака и путника у возилу те посљедице које су настале приликом учешћа у 
саобраћајним незгодама за претходне 4 године. 

Табела 1. Пољедице саобраћајних незгода по дјецу учеснике у саобраћају 
 

 
ДЈЕЦА 

2016 2017 2018 2019 

ПОГ ТТП ЛТП ПОГ ТТП ЛТП ПОГ ТТП ЛТП ПОГ ТТП ЛТП 

ПЈЕШАЦИ 2 17 51 2 13 54 0 10 48 1 13 49 

БИЦИКЛИСТИ 0 5 10 0 6 13 0 5 13 0 2 16 

ПУТНИЦИ У ВОЗИЛУ 2 15 133 0 15 109 0 17 135 1 10 104 

УКУПНО: 4 37 194 0 34 176 0 32 196 2 25 169 

УКУПНО СТРАДАЛЕ 
ДЈЕЦЕ 
(ПОГ+ТТП+ЛТП) : 

235 210 228 196 

 

На дијаграму 1. је приказан укупан број погинуле и тешко повријеђене дјеце у саобраћају који 
учествују у саобраћају као пјешаци, бициклисти и путници у возилу за претходне четири године. 
Укупно је погинуло 6 дјеце од 2016. године до 2018. године, док је у 2019. години било двоје погинуло 
дијете (а учествовало је као пјешак у саобраћају и путник у возилу). Број тешко повријеђене дјеце 
није константан и из године у годину варира, док је знатан пад забиљежен у 2019. години. 

 

Дијаграм 1. Погинула и тешко повријеђена дјеца учесници у саобраћају (пјешаци, бициклисти и путници у возилу) 

У току 2019. године Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске заједно са Министарством 
саобраћаја и веза Републике Српске, Министарством унутрашњих послова Републике Српске, 
Министарством просвјете и културе Републике Срспке, Ауто-мото савезом Републике Српске и 
јединицама локалне самоуправе, реализовала је превентивно- едукативне активности пред почетак 
нове школске године како би свим учесницима у саобраћају скренули пажњу на додатни опрез у 
саобраћају. Поводом почетка нове школске године Министар саобраћаја и веза Неђо Трнинић, 
директор Агенције за безбједност саобраћаја Милија Радовић и генерални секретар Ауто-мото савеза 
Ранко Бабић посјетили су у петак 01. септембра 2019. године Основну школу „Бранко Ћопић“ у 
Приједору. Том приликом дјеца су имала прилику да погледају презентације о безбједном учешћу 
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дјеце у саобраћају, те су им подјељене мајице, саобраћајни буквари, распореди часова и образовни 
леци. Активности као што су представа „МИРКА“, предавања дјеци од првог до петог разреда, полигон 
за бициклисте, маскембал за дјецу и сл. се рализују током читаве школске године тако да је рад са 
дјецом константан и активан. 

Током мјесеца маја и јуна проведена је активност на тему „Дјечије поруке за безбједност саобраћаја" 
за дјецу прве школске тријаде (I,II и III разред). Дјеца су цртала и снимала видео прилоге на тему 
безбједност саобраћаја и слала на адресу Агенције за безбједност саобраћаја. На адресу Агенције 
стигло је преко хиљаду радова а за сву дјецу Агенција је обезбједила пригодне поклоне које је слала 
поштом (мајице, бојанке и сликовнице, привјеске и образовни летак). 

Због пандемије КОВИД-19 представа „Мирка“ није реализована ни једна представа у 2020. години, 
закључно са мјесецом августом. Током 2019. године, представу је погледало око 3400 дјеце и том 
приликом је сваком дјетету подјељена сликовница, бојанка и распоред часова са мотивима 
безбједности соабраћаја. 

3. ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

3.1.  Просторни и временски оквир за реализацију превентивне актиности 

Превентивна активност кампања „ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА ВАС“ проводиће се у 
периоду од 01. септембра 2020. до 30. септембра 2020. године, али ће се одређене активности 
проводити током читаве школске године. Почетак кампање ће се обиљежити у Приједору, у основној 
школи Бранко Ћопић, са почетком у 9.00 часова. Предвиђене активности поводом почетка кампање 
су едукативна предавања на тему „10 лекција које живот значе“ које ће представници Агенције за 
безбједност саобраћаја одржати дјеци узраста од првог до петог разреда основне школе. Приликом 
спровођења активности дјеци ће бити подјељен промотивни материјал (мајице, сликовнице, бојанке, 
свјетлеће наруквице, свјетлећи привјесак, свјетлећи руксак, распореди часова, наљепнице за свеску) 
са мотивима безбједности саобраћаја који ће их подсјећати на правила која су научила на едукативном 
предавању. Промотивни материјал ће се дјелити дјеци у свим основним школама широм Републике 
Српске.  

Активности у склопу кампање организоваће се истог дана и у општини Дервента, гдје ће представници 
Агенције за безбједност саобраћаја заједно са представницима општине Дервента организовати 
едукативно предавање те подјелу промотивног материјала ученицима основне школе. Поред тога 
извршиће се представљање реализованог пројекта „Дајмо предност пјешацима“ који је суфинансиран 
од стране Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.  

Основним школама ће бити подјељени и инфографови „Лекције које живот значе“ који ће бити 
постављени у учионицама и ходницима школа како би ученици могли видјети како се безбједно 
понашати у саобраћају. На тај начин се утиче на исправно и безбједно понашање дјеце у саобраћају и 
повећање њиховог опреза када учествују у саобраћају било као пјешаци или бициклисти.   

3.2. Циљ превентивне активности 

Циљ провођења кампањe „ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА ВАС“ је повећање нивоа 
безбједности саобраћаја у Републици Српској, првенствено утичући на возаче којима се скреће пажња 
да је почела нова школска година, да морају бити опрезнији и очекивати повећано учешће дјеце у 
саобраћају. Поред тога кампања утиче и на дјецу која учествују у саобраћају да поштују правила и буду 
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опрезнија приликом кретања. 

Кампањом се утиче на промјену ставова о важности и значају безбједности дјеце у саобраћају, 
преношење поруке учесницима у саобраћају колико је важно обратити пажњу на почетак школске 
године и најмлађе учеснике у саобраћају. Реализацијом ове кампање утиче се на повећање 
безбједности дјеце као учесника у саобраћају, односно смањење броја саобраћајних незгода у којима 
учествују дјеца. 

4. ОПИС АКТИВНОСT ПРЕМА СУБЈЕКТИМА 

Министар саобраћаја и веза и представници Министарства 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 започело je реализацију Rепубличке акције 
„Заштитимо дјецу у саобраћају“, а која се организује поводом почетка нове школске године с циљем 
што сигурнијег учешћа дјеце школског узраста у саобраћају. 

У оквиру акције „Заштитимо дјецу у саобраћају“ припадници МУП-а Републике Српске спровешће низ 
активности - у првој фази, прије самог почетка наставе у школама, полицијски службеници ће обићи 
све школе, утврдити вријеме одржавање наставе, односно који су периоди када је највеће присуство 
ученика на путу од куће до школе и назад, кад су одмори и паузе, на основу ћега ће бити планирано и 
појачано присуство полицијских службеника у близини школа. 

У зонама школа и урбаних подручја биће појачано присуство полицијских службеника, организоваће 
се и школске патроле, а надзираће се и регулисати саобраћај са акцентом на смањење брзине кретања 
моторних возила и омогућавања безбједног преласка улице за најмлађе категорије ученика. 
Планирана је и појачана контрола возила која врше организован превоз дјеце. Истовремено, у оквиру 
акције, у другој половини септембра, полицијски службеници ће кроз едукативна предавања, која ће 
бити организована у основним школама, упознати најмлађе ученике са основним правилима 
безбједног учешћа пјешака и бициклиста у саобраћају. Приликом одржавања ових предавања водиће 
се рачуна о поштовању свих одлука Републичког штаба за ванредне ситуације и препорука Института 
за јавно здравство Републике Српске за спречавање ширења корона вируса међу становништвом. 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске апелује на све учеснике у саобраћају, а 
посебно на возаче да буду одговорни у саобраћају, да поштују саобр  
Агенција ће у провођењу кампање:  

 у оквиру кампање организовати учешће представника Министарстава и других институција који 
ће се укључити у кампању; 

 финансирати набавку и штампање промотивног материјала са мотивима безбједности 
саобраћаја; 

 500 мајица, 

 1000 свјетлећих наруквица, 

 1000 свјетлећих привјесака, 

 1000 свјетлећих руксака, 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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 16000 сликовцниа и бојанки, 

 1000 распореда часова, 

 1000 летака, 

 5000 наљепница за свеску; 
 представници Агенције посјетиће више школа и том приликом дјеци ће бити одржано предавање 

на тему „10 лекција које живот значе“ и уручени промотивни материјали (инфографови, 
сликовнице, бојанке, мајице, свјетлеће наруквице, распореде часова, и сл.);  

 финансираће и реализовати одржавање 15 представа „Мирка“ током читаве школске године ;  

 организовати достављање видео спота, радио џингла радио станицама, пратити емитовање истог;  

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

 реализовати интернет „Facebook“ оглашавање (уз повећање видљивости на објављене 
материјале кампање) и штампано оглашавање;  

 Агенција ће по завршетку кампање сачинити детаљан извјештај о реализацији кампање.  
 

 Ауто-мото савез Републике Српске финансираo je израду и штампање летака, плаката, 
распореда часова, те рефлективних привјесака „смајли“, као и њихову дистрибуцију до АМД; 

 Преко Ауто-мото друштава вршиће се подјела материјала намјењених провођењу активности 
ученицима, возачима и родитељима;  

 АМС РС финансираће и преко ауто- мото друштава организовати дежурства промотера испред 
основних школа првих дана почетком школске године који ће се бринути о безбједном 
преласку улице дјеце која долазе и одлазе из школа; 

 АМС РС организоваће и дежурства чланова ШСП, у зависности од могућности чланова ШСП, 
због присуства настави; 

 Представници АМС РС и ауто-мото друштава учествоваће у радио и телевизијским емисијама 
које ће пропратити превентивно- едукативну активност; 

 Учесници у саобраћају биће информисани о превентивно-едукативној активности у 
свакодневим информисањима о стању и проходности путева у медијима, од стране ИНФО –
центра АМС РС, а активност ће бити пропраћена и на веб страни АМС РС и ауто-мото друштава; 

 Представници АМС РС посјетиће неколико школа и током посјете одржати саобраћано-
образовна предеавања за ученике нижих разреда, којим ће такође бити подјељене сликовнице 
„10 лекција које живот значе“, рефлективни привјесци, распореди часова, те едукативни леци; 

 Представници АМД ће у сарадњи са МУП одржавати предавања дјеци о безбједном понашању 
дјеце у саобраћају и вршити подјелу едукативних материјала. 

 

Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) ће, у складу са својим расположивим средствима, учествовати 
кроз следеће активности: 

 ће у складу са својим могућностима организовати активности у оквиру кампање; 

 обезбиједити емитовање радио џингла на локалним радио станицама и видеа на телевизијским 
станицама; 

 постављање  објеката  за  смиривање  саобраћаја  (лежећи  полицајци, вибрационе  траке и др.); 

 обезбиједити бољу  освјетљеност  околине,  објеката  који  користе ђаци и површина које користе 

АУТО- МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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пјешаци; 

 уклањање препрека са површина које су намјењене за кретање пјешака и 

 ће у складу са својим могућностима организовати активности у оквиру кампање. 

По завршетку превентивно-едукативне активности, свака ЈЛС која се укључила у поменуту активност, 
обавезна је доставити Извјештај о спроведеним активностима Агенцији за безбједност саобраћаја. 
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Прилог: инфограф 
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