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1.

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

1.1. Превентивна активност „Буди видљив, не буди фигура“ и „Учинимо старост
безбједном“
Агенција, заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих
послова, Ауто-мото савезом Републике Српске, јединицама локалне самоуправе, радио и
телевизијским станицама, реализовала је кампању под називом „БУДИ ВИДЉИВ, НЕ БУДИ
ФИГУРА“ и „УЧИНИМО СТАРОСТ БЕЗБЈЕДНОМ“ која је трајала у току мјесеца фебруара
2014. и 2015. године.
Циљ кампање "Буди видљив, не буди фигура" је повећање нивоа безбједности саобраћаја у
Републици Српској кроз повећање безбједности пјешака, нарочито у ноћним условима
одвијања саобраћаја.
Кампањом се утицало на промјену ставова код пјешака о начину кретања коловозом ноћу,
као и према употреби свјетлоодбојних прслука или других средстава за освјетљавање
пјешака. Кампања је имала за циљ и да возачима укаже на потребу опрезнијег кретања у
насељу и ван насеља тамо гдје се могу очекивати пјешаци, као и важност да уређаји за
освјетљавање пута буду исправни. Реализацијом ове кампање очекује се правилније
кретање пјешака, нарочито ноћу, већа употреба свјетлоодбојних прслука и других
средстава за освјетљавање пјешака, повећан опрез возача на дионицама са пјешацима,
већи степен исправности уређаја за освјетљавање пута, чиме би дошло до смањења броја
настрадалих пјешака у саобраћајним незгодама.

1.2. Превентивна кампања "ЗВОНИ ДА ТЕ ВИДЕ! НЕКА БЛИСТА БИЦИКЛИСТА“
Агенција, заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих
послова, Ауто-мото савезом, „Центром за животну средину“, јединицама локалне
самоуправе, радио и телевизијским станицама реализовала је кампању под називом
„ЗВОНИ ДА ТЕ ВИДЕ! НЕКА БЛИСТА БИЦИКЛИСТА“ која је трајала у периоду од 22. до 30.
априла 2014. године.
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Циљ кампање је да се да подршка позитивном понашању и знању које испољавају возачи
бицикала кроз означавање бицикала свјетлодбојним материјалима, правилно
прелажење пјешачког прелаза бициклом и сл, као и унапређење безбједности саобраћаја
кроз информисање и промјену њихових небезбједних ставова, али и информисање и
промјену ставова возача осталих моторних возила. Спроведена кампања је имала за цињ
смањење броја саобраћајних незгода и броја погинулих бициклиста у Републици Српској.

1.3. Превентивна кампања "РЕТРО ЈЕ ИН! ВОЗИ НАПРИЈЕД, ПОГЛЕДАЈ НАЗАД!“
Агенција, заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих
послова, Ауто-мото савезом Републике Српске, Поштама Српске, јединицама локалне
самоуправе, радио и телевизијским станицама реализовала је кампању под називом
"РЕТРО ЈЕ ИН! ВОЗИ НАПРИЈЕД, ПОГЛЕДАЈ НАЗАД!“ која је трајала у периоду од 13. до 22.
априла 2014. године.
Циљ кампање је да се да подршка позитивном понашању и знању које испољавају возачи
двоточкаша кроз интензивнију употребу сигурносних кацига и заштитне опреме, као и
унапређење безбједности саобраћаја кроз информисање и промјену њихових негативних
ставова. Такође, кампања је имала за циљ информисање и промјену ставова возача осталих
моторних возила (посебно путничких и теретних возила) у смислу обраћања више пажње
на категорију возача- мотоциклиста као равноправних учесника у саобраћају.
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1.4. Превентивна кампања „ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА ВАС“
Агенција, заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих
послова, Ауто-мото савезом и јединицама локалне самоуправе, радио и телевизијским
станицама реализовала је кампању под називом „ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА
ВАС“– која је трајала у периоду од 01. до 30. септембра 2014. године. Кампања је имала за
циљ да укаже возачима путничких аутомобила, теретних возила, аутобуса и мотоцикала
на значај прилагођене брзине и придржавање ограничења постављеним саобраћајним
знаком у зонама школа, на понашање дјеце и њихове потребе на путу од школе до куће. У
оквиру кампање, Агенција је финансирала израду пропагандног материјала (мајице,
распореди часова, наљепнице за књиге и свеске), као и штампање пропратног
материјала (летака, плаката и билборда). Велики допринос провођењу кампање дала је
и Агенција за безбедност саобраћаја Србије кроз поклон од 3000 саобраћајних буквара за
дјецу Републике Српске и посјете директора Агенције, проф. др Крсте Липовца, одређеном
броју школа. Циљ провођења превентивно- едукативне активности "ВОЗАЧИ, ШКОЛА ЈЕ
ЗА НАС, ОПРЕЗ ЈЕ ЗА ВАС“ је повећање нивоа безбједности дјеце у Републици Српској,
повећањем пажње возача током почетка школске године у зонама школа, као и едукацијом
ученика, родитеља и наставника о правилном понашању у саобраћају и развоју свијести о
безбједности дјеце.
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1.5. Превентивна кампања „НЕ КУЦАЈ, ДА СЕ НЕ БИ ЗАКУЦАО!“
Агенција за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савезом Републике Српске, јединицама
локалне самоуправе, М-Тел А.Д. Бања Лука и радио и телевизијским станицама
реализовала је кампању под називом "НЕ КУЦАЈ, ДА СЕ НЕ БИ ЗАКУЦАО!“ која траје од 30.
априла 2015. до 30. јуна 2015. године. Циљ кампање " НЕ КУЦАЈ, ДА СЕ НЕ БИ ЗАКУЦАО!“ је
повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз смањење броја возача
и младих који у саобраћају користе мобилни телефон.
У прес центру хотела „Босна“ директор Агенције за безбједност саобраћаја Милија Радовић
заједно са директором за корпоративне послове М:тел а.д. Марком Лопичић одржали су
конференцији за медије којом су озваничили почетак превентивне кампање „Не куцај да
се не би закуцао“, која се односи на кориштење мобилних телефона од стране возача у
вожњи. Том приликом представљен је видео спот, те остали промотивни материјал.
Кампањом се жели утицати на промјену ставова о важности и значају ограничења брзине
и преношење поруке учесницима у саобраћају колико је важно поштовати ограничење
брзине кретања. Циљ провођења наведене превентивне кампање је повећање нивоа
безбједности саобраћаја у Републици Српској, смањењем употребе мобилних телефона
од стране возача у вожњи.

Такође, на платоу испред Народног позоришта Републике Српске реализована је једна од
активности у оквиру кампање „Не куцај да се неби закуцао“.
На наведеном платоу постављено је возило које је учествовало у саобраћајној незгоди.
Кампања „Не куцај да се не би закуцао“, односи се на кориштење мобилних телефона од
стране возача у вожњи, а реализује се од стране Министарства саобраћаја и веза, Агенције
за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савеза и компаније М:тел као партнера ове акције.
Још једном представници субјеката који реализују ову кампању скренули су пажњу на
опасности којима су изложени учесници у саобраћају, посебно они који користе мобилне
телефоне док су за воланом.
Циљ провођења активности "НЕ КУЦАЈ ДА СЕ НЕ БИ ЗАКУЦАО" је повећање нивоа
безбједности саобраћаја у Републици Српској, смањењем употребе мобилних телефона од
стране возача у вожњи. Превентивном активности се жели утицати на промјену ставова
према употреби мобилног телефона у вожњи указивањем на опасности које са собом носи
употреба мобилног телефона. Реализацијом анкетног истраживања ће се добити
показатељи о броју возача који користе мобилни телефон у вожњи, као и навике и ставови
возача о употреби мобилног телефона у вожњи. Реализацијом планиране активности

4

очекује се смањење броја возача који користе мобилни телефон у вожњи што ће позитивно
утицати на укупну безбједност саобраћаја.
МТеl A.D. Бања Лука је у оквиру провођењу медијске кампање:







пружио стручну помоћ при изради видео спота, радио џингла, летка и
билборда;
финансирао израду видео спота, радио џингла, летка и билборда;
финансирао штампање плаката, летака и плаката за билборд;
емитовао видео спот и радио џингл широм Републике Српске и
поставио билборд- плакате широм Републике Српске;
организовао достављање видео спота, радио џингла радио станицама, те
пратио емитовање истог.

1.6.

Превентивна кампања "СТОП АЛКОХОЛУ НА ТОЧКОВИМА!"Агенција заједно са
Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих послова, Ауто-мото
савезом, јединицама локалне самоуправе, Институтом за развој младих и заједнице
„Perpetuum mobile“ и радио и телевизијским станицама реализовала је кампању под
називом "СТОП АЛКОХОЛУ НА ТОЧКОВИМА!" која је трајала од 15. децембра 2014. до
31. јануара 2015. године. Циљ кампање "СТОП АЛКОХОЛУ НА ТОЧКОВИМА!" 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 учествују под утицајем алкохола. Кампањом се жељела пренијети информације
о утицају алкохола на способности возача, ефектима алкохола на понашање возача,
грешкама које праве алкохолисани возачи и сл. Кампањом се шаље порука и широј
јавности да је вожња под утицајем алкохола друштвено неприхватљиво понашање.
У оквиру ове кампање Институт за развој младих и заједнице „Перпетум мобиле“ је
реализовао кампању подизања свијести код младих о ризичном понашању у
саобраћају у алкохолисаном стању – „КО ПИЈЕ НЕ ВОЗИ!“ која је била усмјерена на младе
возаче и њихове вршњаке на подручју Града Бања Лука.

1.7. Превентивна кампања „ПАЗИ, ВОЗ ИМА ПРЕДНОСТ!“
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Агенција, заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих
послова, Инспекторатом Републике Српске, Жељезницама Републике Српске, ЈП “Путеви
Републике Српске“, јединицама локалне самоуправе, радио и телевизијским станицама
реализовала је кампању под називом „ПАЗИ, ВОЗ ИМА ПРЕДНОСТ“ која је трајала у периоду
од марта до августа 2014. године.
Циљ кампање "ПАЗИ, ВОЗ ИМА ПРЕДНОСТ" је повећање нивоа безбједности саобраћаја у
Републици Српској кроз повећање безбједности саобраћаја на пружним прелазима.
Кампањом се жељело утицати на промјену ставова код учесника у саобраћају приликом
кретања путем који прелази преко жељезничке пруге.

1.8. Превентивна кампања „ОСВЈЕТЛАЈ ОБРАЗ ДОМАЋИНЕ- ОЗНАЧИ
ТРАКТОР ЖУТИМ РОТАЦИОНИМ СВЈЕТЛОМ“
Агенција, заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих
послова, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ауто-мото савезом,
јединицама локалне самоуправе, радио и телевизијским станицама реализовала је
кампању под називом „ОСВЈЕТЛАЈ ОБРАЗ ДОМАЋИНЕ- ОЗНАЧИ ТРАКТОР ЖУТИМ
РОТАЦИОНИМ СВЈЕТЛОМ“ која је трајала у периоду од 20. до 31. марта 2014. године.
Кампања је имала за циљ да укаже возачима на најчешће узроке настанка саобраћајних
незгода са учешћем трактора и значај досљедног поштовања прописа.
Циљ кампање „Освјетлај образ, домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлом“ је
повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз повећање безбједности
трактора и радних машина, како на јавном путу, тако и у току вршења радова.
Кампањом се утицало на промјену ставова код возача трактора и радних машина везано
за техничку исправност, коришћење жутог ротационог свјетла, превоз лица у трактору,
превоз терета и слично.

1.9. Превентивна кампања „ЗАВЕЖИ! ДОСТА ПРИЧЕ, ВЕЖИ ПОЈАС!“
Агенција заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих
послова, Ауто-мото савезом, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, ЈП „Путеви Републике
Српске“, јединицама локалне самоуправе, радио и телевизијским станицама реализовала
је кампању под називом „ЗАВЕЖИ! ДОСТА ПРИЧЕ, ВЕЖИ ПОЈАС!“. Кампања је спроведена у
периоду од 11. јуна до 4. јула 2014. године и наставља се у 2015. години.
Циљ провођења кампања „Завежи! Доста приче, вежи појас!“ је повећање нивоа
безбједности саобраћаја у Републици Српској, повећањем употребе безбједносних
појасева код возача и путника у возилу. Кампањом се утицало на промјену ставова према
употреби безбједносних појасева и преношење поруке учесницима у саобраћају колико је
важно користити заштитна средства у аутомобилу. У оквиру кампање, Ауто- мото Савез
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Републике Српске је вршио истраживање употребе сигурносног појаса на подручју
Републике Српске а затим је методом компаративне анализе вршено поређење са
резултатима из претходних истраживања. Агенција је финансирала израду и емитовање
видео спота за ову кампању, уз подршку министра саобраћај и веза, као и штампање
пропратног материјала (летака, плаката и билборда).
У оквиру ове кампање, Агенција је спровела истраживање о понашању и ставовима
запослених у органима републичке управе Републике Српске и јединицама локалне
самоуправе а у вези употребе сигурносног појаса. Укупно је анкетирано 860
испитаника. На питање о употреби сигурносног појаса у улози возача за дате услове
(насеље/ванградски путеви/аутопут), 56 % анкетираних одговорило је да користи
сигурносни појас током вожње у насељу. За разлику од насеља степен употребе
сигурносног појаса био је знатно виши на ванградским путевима (76 %) и аутопуту (88
%). Сходно томе, долази се до закључка да је заправо став о брзинама доминантан фактор
који директно утиче на стопу употребе сигурносног појаса међу возачима.

1.10. Превентивна кампања „ОДУЗМИ ГАС, А НЕ ЖИВОТ“
Агенција, заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих
послова, Ауто-мото савезом Републике Српске, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, ЈП
„Путеви Републике Српске“, јединицама локалне самоуправе, радио и телевизијским
станицама реализовала је кампању под називом „ОДУЗМИ ГАС, А НЕ ЖИВОТ“– која је
трајала у периоду од 21. јула до 21. августа 2014. године. Кампања је имала за циљ да
укаже возачима путничких аутомобила, теретних возила, аутобуса и мотоцикала на
значај прилагођене брзине и придржавање ограничења постављеним саобраћајним
знаком.
Циљ провођења кампања је повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској,
смањењем број возача који прелазе ограничену брзине кретања возила. У оквиру
кампање, Ауто- мото Савез Републике Српске је вршио мјерење брзине на магистралним
путевима Републике Српске а Агенција је финансирала израду и емитовање видео спота за
ову кампању, уз подршку министра унутрашњих послова, као и штампање пропратног
материјала (летака, плаката и билборда).
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Приликом реализације наведених активности Агенција за безбједност саобраћаја
Републике Српске у сарадњи са осталим субјектима система су дијелили
промотивни материјал у виду:
-

Свјетлоодбојних прслука;

-

Свјетлоодбојних трака за дјецу;

-

Ротациона свјетла за тракторе;

-

Кишобрана, миришљавих јелкица за аутомобиле, блочића и сл.;

-

Свјетлећих трептућих лампица, намијењене за торбе за ученике;

-

Распореда часова, беџеви и балони, мајице;

-

Наљепница за свеске и уџбенике;

-

Буквара, сликовница, бојанки, оловака и

Поводом учешћа у некој од активности, Ваши представници ћете бити
учесници у ПРЕС конференцијама, ТВ емисијама и сличним активностима које
Агенција за безбједност саобраћаја и остали субјекти у сарадњи са медијима,
организују када се најављује почетак и реализација неке од активности.
Такође, приликом штампања материјала, Ваш лого и Ваше поруке ће се
налазити на сваком штампаном и електронском материјалу.
Уколико Ви имате још неких приједлога за промовисање, радо ћемо их
заједно размотрити и усагласити.
У оквиру реализације „ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ“, Ви можете, заједно са
Агенцијом и осталим субјектима, учествовати на разне начине и то кроз:
-

израду видео спотова и радио џинглова превентивне активности;

-

штампање и подјелу промотивног материјала превентивне активности;

-

организовање промоције превентивне активности на јавним мјестима;

-

подјелу Вашег промотивног материјала;

-

учешће Ваших волонтера/запослених у овим активностима (уколико их
имате).
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2.

ОБИЉЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА

2.1. Дјечија недјеља
„Дјечија недјеља“ обиљежава се сваке године у првој седмици мјесеца октобра и има за
циљ упознати ширу јавност са потребама дјеце, њиховим психо-социјалним одрастањем у
приближно једнаким условима. Недјеља дјетета се обиљежавала под слоганом „Имам
право да будем слушан“ у току 2014. године. Ова манифестација има за циљ скретање
пажње и указивање на одговорност породице, државе, школе, здравствених, социјалних и
других институција према дјеци.
Дакако, наведена активност имала је за циљ да се укаже пажња дјеци која се налазе у
Заводу, али и другима који имају могућност да пруже помоћ дјеци која су смјештена у
оваквим установама (Удружење особа са Дауновим синдромом, ЗУ „Мирослав Зотовић“ и
сл.).

2.2. Европска недјеља мобилности
Од 16.-22. септембра 2014. године обиљежена је Европска недјеља мобилности у земљама
Европе, под слоганом „НАШЕ УЛИЦЕ, НАШ ИЗБОР“. Министарство саобраћаја и веза,
Министарство унутрашњих послова, Агенција, Ауто-мото савез Републике Српске,
јединице локалне самоуправе и други субјекти су се придружили иницијативи „Наше
улице, наш избор“.

Циљ овакве акције је промоција здравог и квалитетнијег начина живота као и идеја
мобилности становништва без загађења животне средине. Промоцијом
алтернативних начина превоза постиже се побољшање начина живота у урбаним
срединама и подиже еколошка свијест становништва односно стварају се градови у
служби грађана (тзв. хумани градови). У оквиру овог обиљежавања Агенција је провела
анкетирање запослених у јединицама локалне самоуправе везано за начине доласка
на посао (пјешке, јавним превозом, властитим аутомобилом, ...).
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2.3. Међународни дан без аутомобила
Бања Лука
Дана 22.09.2014. године, у периоду од 11,00 до 13,00 часова на Тргу Крајине, Бања Лука,
обиљежен је „Међународни дан без аутомобила“. У оквиру манифестације „Дан без
аутомобила“ на Тргу Крајине Ауто-мото савез Републике Српске поставио је саобраћајни
полигон за едукацију дјеце предшколског и раног школског узраста, гдје је
организовано такмичење заинтересованих бициклима на полигону спретности и
дјечије игре. Агенција је узела учешће у наведеној манифестацији и том приликом
одређеном броју дјеце подјелила мајице са едукативном поруком те распореде часова
и наљепнице за књиге.
Ученици Техничке школе поставили су свој пано на тему одрживог развоја, а поједини
спортски клубови својим презентацијама указали су на значај здравог живота.
За сва моторна возила, осим за аутобусе јавног превоза, у Улици краља Петра I
Карађорђевића, на дијелу од Улице Марије Бурсаћ до Алеје Светог Саве био је обустављен
саобраћај. У наведеном периоду грађанима су подијељене бесплатне карте за јавни
превоз, које су се могле искористити за вријеме трајања обуставе саобраћаја.

Градишка
Истог дана, у периоду од 10,00 до 16,00 часова у Видовданској улици, Градишка,
традиционално, тринаести пут по реду је обиљежен „Међународни дан без аутомобила“.
За сва моторна возила у Видовданској улици био је обустављен саобраћај, а умјесто тога су
приређене различите активности: такмичења у фудбалу и одбојци, цртање на улици,
фолклор, трка бициклима и низ других активности које су увеличале ову свечаност
и учиниле „наше улице хуманијим“. Такође, том приликом је мјерен ниво буке пре и
после обуставе саобраћаја.
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Актери ове манифестације су радосно и поносно нагласили да су „Њихове улице њихов
избор“! Ову активности је подржала и Агенција за безбједност саобраћаја.

2.4. Међународни дан сјећања на жртве страдале у саобраћају
Агенција, Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова,
Министарство просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, Завод за
образовање одраслих Републике Српске, ЈП „Путеви Репулике Српске“, ЈП „Аутопутеви
Републике Српске“, Ауто - мото савез Републике Српске, Црвени крст Републике Српске,
Министарство породице, омладине и спорта, Омладински савјет Републике Српске,
Студентски парламент Бања Луке, Саобраћајни факултет у Добоју, Mузичка школа „Владо
Милошевић“, Академија умјетности, КЦ „Бански Двор“, невладине организације и јединице
локалне самоуправе провеле су активности на обиљежавању Дана сјећања на жртве
саобраћајних незгода у периоду од 14. до 16. новембра 2014. године.
Дан сјећања, у складу са Глобалним планом деценије акције за безбједност саобраћаја,
обиљежавао се под слоганом „БРЗИНА УБИЈА! НЕ ПРЕКОРАЧУЈТЕ БРЗИНУ!
Основни циљеви обиљежавања Свјетског Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода су:
 Сјећање на погинуле у саобраћајним незгодама;
 Скретање пажње на број погинулих и настрадалих у саобраћајним незгодама и
потенцијални ризик за све учеснике у саобраћају, који прераста у један облик
епидемије;
 Подизање свијести о величини и утицају саобраћајних незгода на породице
погинулих и настрадалих и друштво, као и потребе за побољшањем његе након
саобраћајне незгоде и подршке за ожалошћене и повријеђене и
 Истицање потенцијала за превенцију саобраћајних незгода и важност озбиљног
одговора за непоштовање прописа у друмском саобраћају.
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Приликом реализације наведених активности Агенција за безбједност саобраћаја
Републике Српске у сарадњи са осталим субјектима система су дијелили
промотивни материјал у виду:
-

Свјетлоодбојних трака за дјецу;

-

Кишобрана, миришљавих јелкица за аутомобиле, блочића и сл.;

-

Свјетлећих трептућих лампица, намијењене за торбе за ученике;

-

Распореда часова, беџеви и балони, мајица;

-

Наљепница за свеске и уџбенике;

-

Буквара, сликовница, бојанки, оловака и

-

Остало из програма Вашег промотивног материјала.

Приликом учешћа у некој од активности, Ваши представници ћете бити
учесници у ПРЕС конференцијама, ТВ емисијама и сличним активностима које
Агенција за безбједност саобраћаја и остали субјекти у сарадњи са медијима,
организују када се најављује почетак и реализација неке од активности.
Такође, приликом штампања материјала, Ваш лого и Ваше поруке ће се
налазити на сваком штампаном и електронском материјалу.
Уколико Ви имате још неких приједлога за промовисање, радо ћемо их заједно
размотрити и усагласити.
У оквиру реализације „ОБИЉЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА“,
Ви можете, заједно са Агенцијом и осталим субјектима, учествовати на разне
начине и то кроз:
-

штампање и подјелу промотивног материјала превентивне активности;

-

организовање промоције превентивне активности на јавним мјестима;

-

подјелу Вашег промотивног материјала;

-

учешће Ваших волонтера/запослених у овим активностима (уколико их
имате).
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3.

ЕДУКАТИВНЕ ПРЕДСТАВЕ О БЕЗБЈЕДНОМ ПОНАШАЊУ У САОБРАЋАЈУ

3.1. Едукативна представа „Мирка“
Агенција је у 2014. години реализовала пројекат представе, под називом „Мирка“, која
доприноси унапређењу саобраћајног образовања и васпитања дјеце раног школског
узраста. Представа „Мирка“ је образовна представа намјењена дјеци основних школа, чији
актери кроз игру и забаву уче дјецу о безбједном понашању у саобраћају.
Премијерно извођење представе је било 18. децембра 2014. године у дворани Дјечијег
позоришта Републике Српске у Бањој Луци.
Том приликом дјеци су уручене дјечије сликовнице на тему безбједног учешће у
саобраћају, као и пригодни дарови.
Представа „Мирка“ је реализована у Фочи, Бања Луци, Источно Сарајево, Требиње, Билећа,
Приједор, Градишка, Лакташи, а до краја године је планирано одржавање предстабе у још
6 локалних заједница. На свакој представи у просјеку присуствује око 300 дјеце.
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Приликом реализације едукативне представе „Мирке“, Агенција за безбједност
саобраћаја Републике Српске у сарадњи са осталим субјектима система су дијелили
промотивни материјал у виду:
-

Букварa „10 лекција које живот значи“;

-

Бојанки, сликовница и часописа за дјецу и

-

Мајицa, наљепницa, свесака и сл.

Приликом организовања и извођења представе, Ваши представници ћете
бити учесници у ПРЕС конференцијама, ТВ емисијама и сличним
активностима које Агенција за безбједност саобраћаја и остали субјекти у
сарадњи са медијима, организују када се најављује извођење представе у некој
од јединица локалне самоуправе у Републици Српској.
Такође, приликом штампања материјала, Ваш лого и Ваше поруке ће се
налазити на сваком штампаном и електронском материјалу.
Уколико Ви имате још неких приједлога за промовисање, радо ћемо их заједно
размотрити и усагласити.
У оквиру реализације „ЕДУКАТИВНЕ ПРЕДСТАВЕ О БЕЗБЈЕДНОМ ПОНАШАЊУ У
САОБРАЋАЈУ“, Ви можете, заједно са Агенцијом и осталим субјектима, учествовати
на разне начине и то кроз:
-

штампање и подјелу материјала у оквиру реализације представе;

-

организовање промоције превентивне активности на јавним мјестима;

-

постављање Вашег промотивног материјала на кључна мјеста на мјесту гдје
се одржава представа;

-

подјелу Вашег промотивног материјала и

-

учешће Ваших волонтера/запослених у овим активностима (уколико их
имате).
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4. РАДИОНИЦЕ, ТРЕНИНЗИ И ОБУКЕ
Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција су у 2014.
години, а на основу приоритета утврђених Стратегијом обуке за запослене у ЈЛС у
Републици Српској, организовали континуиране обуке о обиму и врсти проблема БС, о
глобалним трендовима, о значају стратешког приступа управљању БС итд.
Обука је вршена у 4 центра: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње,
обухватајући општине које гравитирају према овим центрима према унапријед
усаглашеном програму обуке.
Као саставни дио другог циклуса обуке израђен је „Приручник за јачање капацитета
локалне самоуправе из области безбједности саобраћаја“.
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РЕЗИМЕ

Приликом реализације едукативних радионица за запослене у јединицама локалне
самоуправе, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске је припремила:
-

Приручник на тему која се обрађује током трајања радионице и

С тим у вези, постоји могућност реализације интерактивних активности са
учесницима радионице.
Приликом организовања и реализације радионица, Ваши представници ћете
бити учесници у ПРЕС конференцијама, ТВ емисијама и сличним
активностима које Агенција за безбједност саобраћаја и остали субјекти у
сарадњи са медијима, организују када се најављује извођење представе у некој
од јединица локалне самоуправе у Републици Српској.
Такође, приликом штампања материјала, Ваш лого и Ваше поруке ће се
налазити на сваком штампаном и електронском материјалу.
Уколико Ви имате још неких приједлога за промовисање, радо ћемо их заједно
размотрити и усагласити.
У оквиру реализације „РАДИОНИЦЕ, ТРЕНИНЗИ И ОБУКЕ“, Ви можете, заједно са
Агенцијом и осталим субјектима, учествовати на разне начине и то кроз:
-

штампање Приручника;

-

постављање Вашег промотивног материјала на кључна мјеста гдје се
одржава радионица;

-

Вашу промоцију пред учесницима радионица;

-

подјелу Вашег промотивног материјала и

-

учешће Ваших волонтера/запослених у овим активностима (уколико их
имате).
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5. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ 2014“
На инцијативу и подршку Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске, у
организацији Министарства саобраћаја и веза и Агенције за безбједност саобраћаја
Републике Српске, међународна конференција „Безбједност саобраћаја у локалној
заједници“ се реализује на подручју Републике Српске од 2012. године. Ова конференција
јесте најзначајнија годишња активност на којој се представници локалних заједница могу
упознати са новинама у области безбједности саобраћаја и са проблемима, искуствима
других локалних заједница. Основни циљ конференције јесте промовисање добре праксе у
управљању безбедности на путевима као и развој свести о професији и професионалцима
у овој области. У раду Конференције учествовало је преко 220 стручњака из Босне и
Херцеговине, Србије, Словеније и Републике Српске. Објављен је Зборник радова у
електронском и штампаном издању. Штампано издање садржи 44 стручна рада, који су
добили позитивне рецензије. Током Конференције, реализоване су следеће активности:
Награђени су најбоље Јединице локалне самоуправе, Полицијске станице за безбједност
саобраћаја и локални Савјет за безбједност саобраћаја.
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РЕЗИМЕ

Приликом одржавања Међународне конференције, Агенција за безбједност
саобраћаја Републике Српске припрема:
-

Зборник радова;

-

Промотивни и други материјал.

Приликом организовања конференције, Ваши представници ћете бити
учесници на конференцији, у оквиру које ће бити простора за Вашу
презентацију.
Такође, приликом штампања материјала, Ваш лого и Ваше поруке ће се
налазити на сваком штампаном и електронском материјалу.
Уколико Ви имате још неких приједлога за промовисање, радо ћемо их заједно
размотрити и усагласити.
У оквиру реализације „МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 2014“, Ви можете учествовати на разне
начине и то кроз:
-

штампање Зборника радова и другог промотивног материјала те Вашег
промотивног материјала;

-

Промоција Ваше фирме и Ваших производа;

-

учешће Ваших волонтера у активностима које су планиране у току
Конференције.

НАПОМЕНА: Услови партнерства (временски оквир излагања, начини учешћа и сл.)
у оквиру овог догађаја се накнадно договорају .

19

Осим учешћа у наведеним превентивним активностима Агенције и осталих
субјеката предлажемо вам двије потпуно нове активности-пројекта и то:
1.

ПРОЈЕКАТ „ПРОМОЦИЈА СВЈЕТЛООДБОЈНИХ ОЗНАКА ЗА ДЈЕЦУ И СТАРИЈЕ
ПЈЕШАКЕ ПУТЕМ „БУДИ ВИДЉИВ – ШАТОРА““

Пројекат подразумијева организовање догађаја на прометним мјестима (трговима,
тржним центрима и сл.) у градовима у Републици Српској у периоду од почетка
октобра до краја марта на којима би сви заинтересовани могли да уоче ефекат
свјетлоодбојних наруквица, лампица, прслука и сл. у тзв. „буди видљив шаторима“.

2.

ПРОЈЕКАТ
„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
ПОЛИГОНА
ЗА
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЈЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ“

САОБРАЋАЈНО

Унапређење знања и понашања дјеце предшколског и школског узраста је основа
за унапређење безбједности саобраћаја у Републици Српској. Радећи са дјецом сада,
кроз неколико година ћемо имати возаче, пјешаке, бициклисте и друге учеснике у
саобраћају, који знају како се треба безбједно понашати у саобраћају.
С тим у вези, рад са дјецом треба бити остварен путем теоријске и практичне
наставе. Теоријска настава је у одређеној мјери заступљена, али практична
изостаје. Због тога, инсталирање оваквих полигона (најчешће у школским
двориштима) је од великог значаја за безбједно понашање дјеце у саобраћају и
смањењу њиховог страдања у саобраћају.
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Различити облици полигона који се постављају на одабраној локацији
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3.

РАЗГЛЕДНИЦЕ ЗА БАКЕ/ДЕКЕ

Ова активност би се спровела у сарадњи са Вама, Агенцијом за безбједност
саобраћаја Поштама Републике Српске. Активност би подразумијевала штампање
разгледница са саобраћајним мотивима, које би се дијелиле дјеци
предшколског и школског узраста у школама у Републици Српској. Након тога,
дјеца би разгледнице које ће већ имати на себи поштанске маркице, слала декама,
бакама и осталој родбини.
У оквиру реализације „РАЗГЛЕДНИЦЕ ЗА БАКЕ/ДЕКЕ“, Ви можете учествовати на
разне начине и то кроз:
-

штампање и подјела разгледница;

-

штампање и подјела Вашег промотивног материјала и

-

учешће Ваших волонтера/запослених у овим активностима.
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