ИЗВЈЕШТАЈ ПРОВОЂЕЊУ КАМПАЊЕ „АЛКОХОЛ УБИЈА НАЈВИШЕ НЕДУЖНЕ“

ДИО I: ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске;
Укључени
субјекти

Министарство унутрашњих послова Републике Српске;
Инспекторат Републике Српске;
Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске;
Ауто мото савез Републике Српске;
Јединице локалне самоуправе.
МСВ РС; Наташа Костић,
МУП РС, Горан Шмитран,

Одговорне особе

МУП РС, Зоран Средић,
Инспекторат РС, Борка Суртов,
AБС РС, Милија Радовић,
АМС РС, Јелица Лубура,

У саобраћајним незгодама у Републици Српској у 2013. године догодило се 8.588 саобраћајних
незгода. У тим саобраћајним незгодама смртно су страдала 147 лица, а 602 лица је задобило
тешке тјелесне повреде. Број возача који су под дејством алкохола проузроковали саобраћајну
незгоду износи 915 и за 10,51% је већи у односу на прошлу годину.
Статистике показују да чешће од пијаног возача који проузрокује саобраћајну незгоду смртно
страдају недужни сапутници, путници у другом сударном возилу, пјешаци.
Чињеница је, дакле, да посљедице вожње под утицајем алкохола највише трпе недужни, а
међу њима и особе најближе возачу (супруга, дјеца, родитељи, брат, сестра, друг, ...).
Контролом возача на присуство алкохола у крви од стране полиције утврђено је да сваки трећи
возач управља под дејством алкохола.
Алкохол је, као што се види, један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, нарочито оних са
најтежим посљедицама. Алкохол повећава самопуздање возача, смањује осјаћај 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.
Такође, опасност представљају и пјешаци ако су под утицајем алкохола, а крећу се коловозом на
јавном путу у насељу и ван насељеног мјеста. Законом је забрањено кретање пјешака коловозом
ако су под утицајем алкохола (0,8 промила и више).

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске заједно са Министарством саобраћаја и
веза, Министарством унутрашњих послова, Инспекторатом Републике Српске, Ауто-мото савезом
Републике Српске, јединицама локалне самоуправе, телевизијским станицама и радио станицама
реализовали су кампању под називом „АЛКОХОЛ УБИЈА НАЈВИШЕ НЕДУЖНЕ“ која је трајала у
периоду од 20. децембра 2013. године до 27. јануара 2014. године.
Реализацијом кампање очекује се смањење броја возача и пјешака који у саобраћају учествују под
утицајем алкохола.
Кампањом се покушало утицати на промјену ставова возача да не учествују у саобраћају ако су
под утицајем акохола, као и да је вожња под утицајем алкохола друштвено неприхватљиво
понашање.
Основна порука кампање била је „АЛКОХОЛ УБИЈА
НАЈВИШЕ НЕДУЖНЕ“.
У току ове превентивне кампање реализоване су сљедеће
активности:
Министарство унутрашњих послова је:
-у цијелом периоду, према властитом плану, вршило
појачану контролу возача на присуство алкохола, као и
контролу точења алкохола малољетним лицима.
- Представници МУП учествовали
су у радио и
телевизијским емисијама у периоду провођења кампање.
- Провођење активности пропраћено на интернет страници
МУП.
Агенција за безбједност саобраћаја ће у провођењу
медијске кампање:
-урадила пројекат кампање, пружила стручну помоћ при
изради материјала за кампању, финансирала штампање
одређеног броја плаката и летака за кампању,
-доставила видео спот свим телевизијским станицама,
испратила његово емитовање и о томе сачинила извјештај,
-доставила радио џингл радио станицама, пратитила његово емитовање и о томе
сачининила извјештај,
•

учествовала у радио и телевизијским емисијама у периоду провођења кампање;

•

пропратитла провођење активности на интернет страни Агенције за безбједност
саобраћаја,

•

урадитила извјештај о реализацији кампање.

Ауто-мото савез Републике Српске је:
•

пружио стручну и финансијску и помоћ за израду и штампање летака и радио џингла ,

•

финансирао штампање одређеног броја плаката и летака за кампању,

•

пружитио финансијску помоћ за диструбуцију летака,

•

представници АМС РС су учествовали у радио и телевизијским емисијама,

•

преко АМД извршио дистрибуцију писаних материјала (летака и плаката) до циљне групе,

•

преко ИДЦ АМС РС обавјештавао јавност о провођењу активности и пропратити њено
провођење на интернет страни АМС РС.

Инспекторат Републике Српске је:
•

вршио појачану контролу провођења Уредбе о точењу алкохола лицима млађим од 18
године,

•

путем интернет стране Инспектората је редовно информисао јавност о резултатима
обављених контрола.

Јединице локалне самоуправе су:
•

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

•

путем комуналне полиције вршиле појачану контролу радног времена угоститељских
објеката, а извјештаје о проведеним контролама достављале Агенцији,

•

проводиле друге активности по властитом избору.

Медији су:
•

Ову медијску кампању подржале су бројне радио станице.

•

Радио – телевизија Републике Српске у емисији Фокус најавила је кампању „АЛКОХОЛ
УБИЈА НАЈВИШЕ НЕДУЖНЕ“, као и емитовала превентивни видео спот.

•

Кампања је пропраћена на интернет страници Агенције за безбједност саобраћаја
Републике Српске, интернет страницама укључених субјеката, као и на бројним другим
интернет страницама.

У недостатку финансијских средстава кампања се провела само дјелимично и то:


није се вршило детаљно истраживање проблема вожње под утицајем алкохола у
Републици Српској,



неје било идентификације (избора) и истраживање циљне групе чија се промјена
понашања очекује (млади возачи, возачи са дужим возачким стажом, старији возачи,
возачи професионалци),



креирање поруке и материјала за кампању није радила професионална маркетиншка кућа
већ су то радили запослени у субјектима укљученим у кампању (АБС РС, АМС РС, ...),



средства преношења поруке су редукована на летак, видео спот добијен од Агенције за
безбједност саобраћаја Србије и радио џингл (пуни ефекат би се постигао израдом
властитог видео спота и емитовањем истог у ударним терминима на свим телевизијским
станицама, закупом рекламних паноа (билборда), огласима у штампаним медијима,
израдом наљепница, кеса, мајица, упаљача и сл.),



период провођења медијског дијела кампање је објективно је кратак, а очекивани број
емитовања видео спота и радио џингла релативно мали,



није се вршио одабир експерименталне и контролне групе како би се провјерили могући
резултати кампање,



несу вршена истраживањао ефектима кампање.

ЗАКЉУЧАК:
 Неопходно је обезбиједити одговарајућа финансијска средства како би се кампања
провела у потпуности и на тај начин остварили пуни ефекти,
 Потребно је провести истраживање о ефектима кампање и оствареном утицају на циљну
групу,
 Уз ограничења у погледу расположивих финансијских средстава кампањом су остварени
минимални планирани циљеви,
 Неопходно је обезбиједити више времена за планирање кампање, односно, са припремом
материјала за кампању почети најкасније 45 дана прије почетка кампање,
 Потребно је обезбиједити учешће свих јединица локалне самоуправе у провођењу
кампање.
ИЗВЈЕШТАЈ О КОНТРОЛИ РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
У периоду од 20. децембра 2013. године до 27. јануара 2014. године у Републици Српској
Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова, Инспекторат Републике
Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске и Ауто мото савез Републике
Српске провешће се превентивна кампања под називом „Алкохол убија, највише недужне“.
У саобраћајним незгодама у Републици Српској у периоду од јануара до септембра 2013.
године догодило се 6.309 саобраћајних незгода. У тим саобраћајним незгодама смртно су
страдала 104 лица, а 476 лица је задобило тешке тјелесне повреде. Број возача који су под
дејством алкохола проузроковали саобраћајну незгоду износи 915 и за 10,51% је већи у односу на
прошлу годину.
Чињеница је да посљедице вожње под утицајем алкохола највише трпе недужни, а
међу њима и особе најближе возачу (супруга, дјеца, родитељи, брат, сестра, друг, ...).
Контролом возача на присуство алкохола у крви од стране полиције утврђено је да сваки
трећи возач управља под дејством алкохола.
Алкохол је, један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, нарочито оних са најтежим
посљедицама. Алкохол повећава самопуздање возача, смањује осјаћај 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.
Такође, опасност представљају и пјешаци ако су под утицајем алкохола, а крећу се
коловозом на јавном путу у насељу и ван насељеног мјеста. Законом је забрањено кретање
пјешака коловозом ако су под утицајем алкохола (0,8 промила и више).
Наведеном кампањом ће се покушати утицати на промјену ставова возача да не учествују у
саобраћају ако су под утицајем акохола, као и да је вожња под утицајем алкохола друштвено
неприхватљиво понашање.
Реализацијом кампање очекује се смањење броја возача и пјешака који у саобраћају
учествују под утицајем алкохола.
Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске 14. новембра 2013. године
упутила је допис свим јединицама локалне самоуправе, њиховим одјељењима комуналне
полиције и тржишне инспекције.
У наведеном допису Агенција је позвала све јединице локалне самоуправе да се
комунална полиција и тржишна инспекција прикључе активностима које проводе
Министарство унутрашњих послова, Инспекторат и Агенција за безбједност саобраћаја, а које се
односе на додатне инспекцијске контроле над радом угоститељских објеката (радно вријеме и
точење алкохола малољетним лицима и видно пијаним лицима).
До 20.12.2013. године на адресу Агенције за безбједност саобраћаја стигли су извјештаји
из следећи јединица локалне самоуправе гдје су навели следеће:
1. Општина Градишка: На подручју општине Градишка комунална полиција заједно са
службеницима Станице полиције Градишка континуирано проводи комунално –
инспекцијски надзор и контролише радно вријеме угоститељских објеката. Понашање
супротно одредбама Уредбе о критеријумима за одређивање радног времена у
угоститељским објектима и Одлуке о одређивању радног времена угоститељских
објеката се санкционишу.
Организована акција контроле радног времена угоститељских објеката извршена је
током викенда 15./16.11.2013. године (петак на субота) којом приликом је
исконтролисано 25 угоститељских објеката и 16./17.11.2013. године (суботу на
недјељу) када је исконтролисано 19 угоститељских објеката. Приликом извршених
контрола нису уочена прекорачења радног времена угоститељских објеката.
2. Општина Сребреница: На подручју општине Сребреница припадници комуналне
полиције и тржишне инспекције заједно са службеницима Станице полиције
Сребреница 15./16.11.2013. године (петак на субота) као и 22./23.11.2013. године

(петак на субота) у времену од 23,00 до 6,00 часова провели су акцију појачане
контроле рада угоститељских објеката у складу са Одлуком о одређивању радног
времена угоститељских објеката и забрани точења алкохолних пића лицима млађим
од 18 година у 11 угоститељски објеката. Приликом извршених контрола није било
кршења одредба поменутих одлуком.
3. Општина Прњавор: Комунална полиција општине Прњавор за 20 дана новембра
мјесеца 2013. године извршила 12 контрола поштoвања радног времена угоститељских
објеката. Том приликом нису регистрована прекорачења радног времена
угоститељских објеката.
4. Општина Лопаре: На подручју општине Лопаре комунална полиција заједно са
тржишном и еколошком инспекцијом извршила је контролу 06./07.11.2013. године у 5
угоститељских објеката, 15.11.2013. године у 4 угоститељска објекта, 23.11.2013.
године у 4 угоститељска објеката и 29.11.2013. године у 5 угоститељских објеката.
Приликом наведене контроле нису уочене неправилности из области над којом надзор
врши комунална полиција.

5. Општина Лакташи: На подручју општине Лакташи комунална полиција 22.11.2013.
године извршила је контролу примјене Уредбе о забрани продаје, употребе и
услуживања алкохолних пића лицима млађим од 18 година у 7 угоститељских објеката.
Приликом наведене контроле установљено је да се одредбе наведене уредбе поштују.
Комунална полиција уз асистенцију ПС Лакташи у новембру мјесецу за два викенда
извршила обилазак свих угоститељских објеката и том приликом контролишући
поштовање радног времена написала 5 записника и том приликом изрекла 4
прекршајна налога.
6. Општина Србац: На подручју општине Србац комунална полиција према Закону о
комуналној полицији вршила је контролу угоститељских објеката у дане викенда 15.16.
22.23. и 30. 11.2013. године те приликом контроле нису уочили прекршаје.
7. Општина Петрово: На подручју општине Петрово комунална полиција извршила је
контролу поштовања општинске Одлуке о одређивању радног времена у 4
угоститељска објекта те утврдила да није било кршења наведене одлуке.
8. Општина Гацко: На подручју општине Гацко комунална полиција извршила је
30.11./01.12. и 01/02. 12.2013. године контролу поштовања општинске Одлуке о
радном времену угоститељских објеката. Том контролом утврђено је да није било
кршења наведене одлуке.
9. Општина Костајница: На подручју општине Костајница комунална полиција заједно са
службеницима Полицијске станице у периоду од 14.11.2013. године до 01.12.2013.

године извршила је три контроле радног времена у угоститељским објектима. У току
поменутих контрола није дошло до прекорачења радног времена угоститељских
објеката.
10. Општина Љубиње: Комунална полиција Општине Љубиње је у претходној седмици
(02.12.2013.-09.12.2013) у поступку контроле кршења Одлуке о радном времену
угоститељских објеката утврдила један случај кршења наведене одлуке, те је власнику
тог угоститељског објекта издала прекршајни налог као санкцију.
11. Општина Модрича: Комунална полиција општине Модрича вршила је контролу радног
времена угоститељских објеката у дане: 22./23. 11.2013. године у 15 објеката и 29./30.
11.2013. године у 17 објеката. Тим контролама утврђено је да ниједан објекат није
радио дуже од прописаног времена.
12. Општина Невесиње: Комунална полиција општине Невесиње извршила је 22. и 23. 11.
и 29. и 30.11. 2013. године контролу поштовања општинске Одлуке о радном времену
угоститељских објеката и Уредбе о забрани продаје и употребе алкохолних пића на
јавним мјестима лицима млађим од 18 година. Том контролом утврђено је да није
било кршења наведене одлуке и уредбе.

13. Општина Рибник: Дана 12.12.2013. год. извршена је Комунално инспекцијска
контрола заједно са патролом полиције Рибнику времену од 23 часа – 00,30 часова.
Контролом је обухваћено 11 (једанест) угоститељских објеката од којих је 10 било
затворено у моменту контроле, а један уг. објекат је био отворен с тим да има
продужено радно вријеме до 04,00 часова. Контролом истог у угоститељском објекту је
било затечено 10 гостију гдје није примјећено видно пијаних као и музика је била у
границама дозвољеног што се тиче чујности. Констатација је да се власници
Угоститељских објеката придржавају одлуке о радном времену на подручју општине
Рибник.
14. Општина Вишеград: Комунална полиција заједно са припадницима Полицијске
станице
општине Вишеград је дана 14.12.2013. године извршила контролу
угоститељских објеката у Вишеграду. Том контролом утврђено је да није било кршења
општинске одлуке и уредбе.
15. Општина Власеница: Комунална полиција Општине Власеница у периоду од
15.11.2013. године до 24.11.2013.године, извршила је четири ванредна комунално
инспекцијска надзора над поштовањем радног времена у угоститељским објектима у
дане викенда. Приликом наведених контрола , констатовано је седам прекршаја
непоштовања прописаног радног времена , предвиђеног „Одлуком о радном времену
угоститељских , занатско – предузетничких и трговинских објеката на подручју општине
Власеница“ (Сл.Гл.општине власеница бр.10/11) , због чега је овај орган по утврђеним
неправилностима издао седам прекршајних налога на укупан износ од 2.800,00 КМ.

Комунална полиција Општине Власеница, акцију контроле радног времена у
угоститељским објектима наставиће и у наредном периоду .
Рјешавање овог проблема је дуг и комлексан процес који изискује системско и
координисано дјеловање свих сегмената друштва, почевши од породице и васпитно-образовних
институција, преко медија, па све до контролних органа. Потребно је континуирано радити на
развијању свијести младих људи о штетном утицају алкохола.

