
Сриједа 21. септембар 2016. 

Мпје пбећаое за безбједнпст на 
путевима 

 
 

 

 

 

 

 

  

Хајде да радимп заједнп какп би се смаоип 

брпј ппгинулих и ппвријеђених на путевима 

Републике Српске... 
 www.absrs.org                  #ProjectEdward 

 

 

 Ппдсјетити свпју ппрпдицу, пријатеље и кплеге да 

пбрате дпдатну пажоу крећући се путевима; 

 Упалити свјетла на впзилу збпг безбједнпсти; 

 Впзити штп сигурније мпгу, и да ћу ппштпвати 

правила када сам за впланпм и када будем впзип 

бицикл или мптпцикл; 

 Бити ппсебнп пбазрив и пажљив према пптребама 

пјешака, бициклиста, дјеце и старијих људи; 

 Впзити брзинама кпје су прпписне и безбједне; 

 Обратити ппсебну пажоу тпкпм впжое близу 

шкпла и гдје има пунп дјеце; 

 Никад нећу впзити ппслије кпнзумације 

алкпхпла или узимаоа дрпге/лијекпва кпји би 

мпгли да смаое безбједнпст; 

 Гледати штп више напријед кпликп је тп 

мпгуће и трудити се да не впзим сувише близу 

других впзача; 

 Увијек кпристити сигурнпсни ппјас и псигурати 

да сви кпји су са мнпм кпристе ппјас; 

 Нећу кпристити мпбилни телефпн за вријеме 

впжое; 

 Обезбједити да ме ништа не пмета унутар или 

изван аутпмпбила, или из мпје главе; 
 Дати дпбар примјер мпјим сапутницима такп 

штп ћу впзити мирнп и безбједнп; 

Дајем обећање 

 www.absrs.org 

Обећавам да ћу: 



Паметна мпбилнпст. Јака екпнпмија. 
 

           

                                                                                  
              Министарствп                                   Министарствп                                        Агенција за                                               
            сапбраћаја и веза                        унутрашоих ппслпва                       безбједнпст сапбраћаја                                   Аутп- мптп Савез             
            Републике Српске                          Републике Српске                              Републике Српске                                         Републике Српске 

Сваке гпдине пд 16 - 22. септембра, 

 у Еврппи се пдржава највећи дпгађај ппсвећен пдрживпм урбанпм 

сапбраћају. 

2016. гпдине кампаоа се фпкусирала на 

”Паметну и пдрживу мпбилнпст – улагаое у Еврппу”. 
www.mobilityweek.eu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЦИЉЕВИ И ТРАЈНЕ МЈЕРЕ 
ЕВРОПСКЕСЕДМИЦЕМОБИЛНОСТИ: 

 Унапријеђеое бициклистичке мреже и  
пбјеката 

 Ствараое система јавних бицикала 
 Изградоа или прпширеое пјешачких зпна 
 Унапријеђеое инфраструктуре: пјешачки 

мпстпви, пјешачки прелази, расвјета итд. 
 Унапријеђеое и ширеое мреже јавнпг 

превпза 
 Увпђеое мпбилне наплате превпза и 

мпбилних услуга 
 Упптреба екплпшких впзила у превпзу пд 

стране јавних превпзника 
 Прпграми пграничеоа брзине у зпнама шкпла 
 Изградоа јавних гаража за паркираое 
 Уградоа звучне сигнализације у семафпре 
 Одгпвпрнп кпришћеое аутпмпбила (екп-

впжоа и сл.) 
 Нпви прпписи за превпз терета 
 Израда пбразпвних материјала безбједнпсти 

сапбраћаја 
 

http://www.mobilityweek.eu/

