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Захтјев за заједничко прoвођење превентивне активности  

 

 

ДИО I: ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА 

 Министарство саобраћаја и веза; 

Министарство унутрашњих послова; 

Mинистарство просвјете и културе; 

Републичка управа за испекцијске послове;  

Агенција за безбједност саобраћаја; 

Ауто - мото савез Републике Српске; 

ЈП „Путеви Републике Српске“; 

Јединице локалне самоуправе. 

Укључени 
субјекти у 
провођењу 
превентивне 
активности 

 

 

Одговорне 
особе у 
провођењу 
превентивне 
активности 

 

МСВ РС, Наташа Костић; 

МУП РС, Горан Шмитран, Зоран Средић; 

МПиК РС, Мира Бера; 

РУИП РС, Данислав Драшковић; 

AБС РС, Милија Радовић; 

АМС РС, Јелица Лубура; 

ЈП „Путеви Републике Српске“, Саша Јаснић. 

ДИО II: ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ  

 

1. Назив активности 

 

 

„ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ“ 

2. Сврха провођења превентивне активности: 

Да се предузму мјере у зонама школа које се односе на:  

1. Визуелну детекцију школа; 

• Обнављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, 

• постављање натписа изнад и поред коловоза, 

• Освјетљавање прилаза школама, 
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2. Контролу брзинe; 

3. Каналисање кретања пјешака; 

4. Решавање проблема паркирања у зонама школа  

Предузимање осталих мјера на повећању безбједности школске дјеце: 

• Повећање видљивости дјеце (ношење свијетлоодбојних или флуросцентних 
прслука, тракица, беџева, привјесака);  

• Едукација дјеце ( стицање знања о безбједном учешћу у саобраћају ) и др. 

3. Досадашња искуства везано за провођење превентивних активности пред почетак 
школске године  

У прошлој години, као и у ранијем периоду, пред почетак школске године 
провођене су сљедеће активности: 

• Министарство унутрашњих послова је на цијелој територији Републике Српске 
вршило појачану контролу саобраћаја, контролу техничке исправности возила као 
и контролу саобраћајне сигнализације у зонама школа. Службеници МУП су у 
основним школама обављали предавања из безбједности саобраћаја. 

• Министарство саобраћаја је проводило мјере на контроли техничке исправности 
аутобуса, контроли саобраћајне сигнализације у зонама школа, појачан надзор над 
радом станица за техничке прегледе возила. 

• Републичка управа за инспекцијске послове вршила је појачан надзор над радом 
станица за контролу техничке исправности возила као и саобраћајне 
инфраструктуре у зонама школама. 

• Aуто-мото савез Републике Српске сваке године поводом почетка нове школске 
године проводи током цијеле школске године активности под називом 
„Заштитимо дјецу у саобраћају пред школску годину“. Активности почињу првог 
дана нове школске године а спроводи се на цијелој територији Републике Српске. 
Ауто – мото савез Републике Српске у склопу својих активности пред школску 
годину штампа летке за возаче и родитеље, распореде часова, и учествује у 
предавањима  за дјецу везано за безбједно учешће у саобраћају. Ауто –мото савез 
ангажавао је промотере који су обезбјеђивали прелазак дјеце преко коловоза у 
зонама основних школа. 

• ЈП „Путеви Републике Српске“ – вршило је активности снимања школских објеката 
примарног образовања на регионалним и магистралним путним мрежама  и на 
основу тих резултата израдили типски пројекат саобраћајне сигнализације и 
опреме пута. Урађено је око 40 објеката. 

• Јединице локалне самоуправе вршиле су обнављање саобраћајне инфраструктуре 
у зонама школа, одржавале предавања у школама, постављале транспаренте у 
зони школа и др. 
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4. Временски период у ком се активност реализује 
 
Превентивна активност за „ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ“ провешће се у периоду 
02. септембра до 30. септембра 2013. године. Неке од активности ће се спроводити током 
читаве школске године. 
 

6. Циљ превентивне активности 

Циљ провођења превентивне активности „ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ“ је 
повећање нивоа безбједности дјеце у зонама школа широм Републике Српске и смањење 
броја саобраћајних незгода са учешћем дјеце.  

Превентивном активношћу се жели унаприједити стање саобраћајне сигнализације и 
инфраструктуре у зони школа и утицати на промјену  ставова и понашања возача као и 
ђака  у зонама школа. 

7. Субјекти укључени у провођењу активности 

МСВ РС; (Министарство саобраћаја и веза Републике Српске); 

МУП РС; (Министарство унутрашњих послова Републике Српске);  

МПиК; (Министарство просвјете и културе); 

РУИП; (Републичка управа за испекцијске послове);  

АБС РС; (Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске); 

АМС РС; (Ауто - мото савез Републике Српске, АМД); 

ЈП „Путеви Републике Српске“ 

Јединице локалне самоуправе. 

Министарство саобраћаја и веза ће: 

• иницирати техничке контроле аутобуса који превозе дјецу,  
• затражити од јединица локалне самоуправе провјеру стања саобраћајне 

сигнализације у зонама школа,  
• појачати надзор над радом станица за техничке прегледе возила. 

Министарство унутрашњих послова ће: 

• у првом мјесецу нове школске године (септембар) вршити појачану контрола 
одвијања саобраћаја у зони школа; 

• обезбиједити присуство полицијских службеника у зони школе (првих седам дана 
током цијеле наставе, а остатак мјесеца повремено); 

• вршити појачану контролу техничке исправности свих врста возила, а посебно 
аутобуса; 
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• извршити контролу стања саобраћајне сигнализације у зонама школа; 
• представници Министарства унутрашњих послова Републике Српске ће обављати 

пригодна предавања у школама, као и учествовати у  радио и телевизијским 
емисијама. 

Министарствво просвјете и културе ће: 

• Министар просвјете и културе, заједно са министром унутрашњих послова, ће 
30.08.2013. године одржати конференцију за штампу поводом почетка школске 
године; 

• Министар просвјете и културе, заједно са министром унутрашњих послова, ће 
02.09.2013. посјетити једну од основних школа. 

Републичка управа за испекцијске послове ће: 

• вршити појачан надзор над радом станица за техничке прегледе возила; 
• вршити контролу стања саобраћајне сигнализације у зонама школа. 

Агенција за безбједност саобраћаја ће у провођењу активности пред почетак школске 
године: 

• учествовати у изради летка за превентивну активност; 
• доставити видео спот „У правом животу из игре се испада само једном“ свим 

телевизијским станицама у Републици Српској; 
• ДВД са едукативним филмом „Пажљивко“, који је Агенцији уступила Агенција за 

безбједност саобраћаја Србије, дијелити у школама у Републици Српској; 
• организовати посјету у више школа; 
• учествовати у радио и ТВ емисијама у току превентивне активности; 
• урадити извјештај о реализацији превентивне активности и доставити свим 

учесницима. 

Ауто мото савез Републике Српске у овој превентивној активности ће: 

• учествовати у изради и финансирању 10 000 летака за возаче, 10 000 летака за 
родитеље, 111 000 распореда часова; 

• ангажовати промотере који ће у мјесецу септембру дежурати и обезбједити дјеци 
безбједан прелазак коловоза у зонама основних школа;  

• преко ауто - мото друштава у периоду док траје превентивни активност вршити 
подјелу летака возачима и по основним школама у Републици Српској ученицима  
распореде часова и летке за родитеље; 

• представници Ауто - мото савеза и ауто мото друштава у јединицама локалне 
самоуправе заједно са представницима Министарства унутрашњих послова 
учествоваће  у радио и тел. емисијама као и пригодним предавањима у школама. 

• Ауто – мото савез Републике Српске на Тргу Крајине у склопу седмице без 
аутомобила поставиће полигон за обуку дјеце. 
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ЈП „Путеви Републике Српске“ ће: 

• обавити провјеру стања постојеће вертикалне и хоризонталне саобраћајне 
сигнализације у зонама школа; 

• вршити постављање или обнављање вертикалне и хоризонталне сигнализације у 
зонама школа које се налазе на регионалној и магистралној путној мрежи; 

Јединице локалне самоуправе ће:  

• обавити провјеру стања постојеће вертикалне и хоризонталне сигнализације, 
расвјете, тротоара, у зонама школа; 

• вршити постављање или обнављање вертикалне и хоризонталне сигнализације у 
зонама школа које се налазе у улицама и на локалним и некатегорисаним 
путевима; 

• обавити састанке са директорима школа на тему безбједност дјеце у саобраћају; 
• проводити друге активности (организација предавања у школама, подјела 

едукативног материјала, свјетлоодбојних прслука и слично). 

Град Бања Лука ће: 

• обавити провјеру стања постојеће вертикалне и хоризонталне сигнализације, 
расвјете, тротоара, у зонама школа; 

• вршити постављање или обнављање вертикалне и хоризонталне сигнализације у 
зонама школа које се налазе у улицама и на локалним и некатегорисаним 
путевима; 

• обавити састанке са директорима школа на тему безбједност дјеце у саобраћају; 
• проводити друге активности (организација предавања у школама, подјела 

едукативног материјала, свјетлоодбојних прслука и слично). 

• едукативни филм под називом  „Десет лекција које живот значе“, урађен на 
улицама Бања Луке, приказивати у свим школама Града Бања Луке током читаве 
школске године. 

 
 


