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I  УВОД 
 

Ауто-мото савез Републике Српске са ауто-мото друштвима у свом саставу је 

самостално, независно, интересно удружење добровољно учлањених грађана власника 

моторних возила и других грађана, ради задовољавања њихових личних и заједничких интереса 

у области аутомобилизма, мотоциклизма и туризма са циљем задовољавања интереса и потреба 

у безбједности друмског саобраћаја, ауто-мото и картинг спорта, превентиве и образовања, 

привредних и других дјелатности. 

Ауто-мото савез  Српске Републике Босне и Херцеговине са сједиштем у Сарајеву,  

основан је Одлуком Владе Српске Републике БиХ, бр. 02-2/92 од 05.08.1992. године  

("Службени гласник Српске Републике БиХ", бр.13/92). 

Назив и сједиште измјењени су одлуком Владе Републике Српске, бр.02/1-020-505/99 од 

05.05.1999. године ("Службени гласник  РС", бр.15/99) : Ауто-мото савез Републике Српске са 

сједиштем у Бања Луци. 

Ступањем на снагу Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске ("Службени 

гласник РС", бр. 52/01), Ауто-мото  савез  Републике  Српске регистрован је као удружење 

грађана са циљевима и задацима утврђеним у Статуту АМС РС.  

Ауто-мото савез Републике Српске, уписан је у Регистар организација и удружења 

грађана: 

Рјешењем број РУ-11/95, од 13.03.1995. године, код Основног суда у Сарајеву; 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број: Рг-179/99, oд дана 26.11.1999 године; 

Упис промјена извршен је: 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број Ф-1-110/02, oд дана 17.02.2003. године. 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број Ф-1-110/02, oд дана 06.02.2007. године. 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број Ф-1-110/02, oд дана 02.03.2012. године. 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број Ф-1-110/02, oд дана 31.10.2013. године. 

На основу Одлуке о класификацији дјелатности АМС РС је разврстан у подгрупу: 

Удружење-шифра 71, назив дјелатности: Дјелатност осталих организација на бази учлањења, 

д.н. - 94.99  (Обавјештење Републичког завода за статистику, Бања Лука, бр. 9876 од 

25.10.2011. године). 

Ауто-мото савез Републике Српске, као порески обвезник, регистрован је у Пореској 

управи Републике Српске под ЈИБ 4400904360000. На основу Потврде број: П-95, од 

14.11.2000, Ауто-мото савез Републике Српске са матичним бројем: 1842293, уписан је у 

регистар привремених царинских обвезника код Републичке управе царина Републике Српске. 

Поред Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске и Закона о овлашћењима 

Ауто-мото савеза Републике Српске, активности и пословање регулисани су слиједећим актима 

АМС РС: 

 Статут АМС РС, бр. 01-1-720/16 од 09.12.2016. године, 

 Правилник о раду АМС РС, бр. 01-2-63/12 од 10.02.2012. године. 

 Правилник о организацији рада систематизацији радних мјеста и платама радника 

стручне службе АМС РС, 01-4-790/17 од 18.12.2017. године, 

 Правилник о финансирању, распореду и утрошку средстава АМС РС, бр. 01-1-712/16 од 

09.12.2016. године  

 Правилник о организацији и раду Службе "Помоћ-информације" АМС РС, бр. 01-1-

717/16 од 09.12.2016. године, 

 Правилник о условима за обављање послова јавних овлаштења и овлашћења, бр. 01-2-

231/10 од 18.05.2010. године. 

 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности АМС РС, бр. 01-2-395/14 од 

09.06.2014. год. 

 Правилник о канцеларијском пословању и архиви АМС РС, бр. 01-2-335/10 од 

28.07.2010.год. са листом категорија документационе грађе и роковима чувања бр.01-4-

115/12 од 24.02.2012. год. 

 Правилник о заштити и здрављу на раду АМС РС, бр.01-2-593/11 од 15.12.2011. год. 

 Правилник о заштити од пожара АМС РС, бр. 01-2-754/14 од 02.12.2014. год. 

 Правилник о употреби службених возила АМС РС, бр. 01-2-592/11 од 15.12.2011. год. 
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 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама АМС РС, бр. 01-2/044 од 

30.01.2013. год. 

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем, бр. 01-4-661/16 од 18.11.2016. године. 

 Правилник о стручном оспособљавању приправника бр. 01-4-219/15 од 25.03.2015. 

године 

 Пословник о раду Скупштине АМС РС ( пречишћен текст) бр. 01-1-207/14 од 09.04.2014. 

године, 

 Пословник о раду Управног одбора АМС РС, бр. 01-2-382/17 од 17.06.2017. год. 

 Пословник о раду Надзорног одбора  АМС РС од 09.04.2003. год.  

 Цјеновник услуга "Службе помоћ информације" АМС РС, бр. 01-2-127/14 од 10.03.2014. 

год. 

 Одлука о чланским правима АМС РС, пречишћени текст бр. 01-2-476/17 од 27.07.2017. 

године 

 Упутство о раду "Службе помоћ информације" АМС РС, бр.01-4-586/11 од 07.12.2011. 

године  

 Цјеновник међународних возачких докумената бр. 01-4-39/14 од 03.02.2014. године и 

 Одлуке органа АМС РС којима се на општи начин уређују одређени односи. 

 

Основни циљеви и задаци АМС РС утврђени  Статутом су: 

 

1) предузимање превентивних мјера за унапређење безбједности саобраћаја у сарадњи са 

надлежним органима и институцијама и путем ауто-мото друштава, 

2) ширење саобраћајно-техничке културе учесника у саобраћају, а нарочито саобраћајно-

васпитног образовања дјеце и омладине, путем ауто-мото друштава и у сарадњи са 

надлежним органима и институцијама, 

3) развој и унапређење ауто-мото и картинг спорта, ауто-мото туризма и кампинг туризма, 

4) информисање чланова и других учесника у саобраћају о свим питањима од њиховог 

интереса, 

5) заступање интереса чланова приликом доношења прописа који се односе на друмски 

саобраћај и путеве, безбједност друмског саобраћаја, производњу моторних возила и 

дијелова, производњу и промет пнеуматика и погонских горива и мазива и интереса чланова 

у утврђивању пореске политике у промету моторних возила и резервних дијелова, 

пнеуматике и погонских горива и мазива, 

6) заступање интереса ауто-мото друштава и спортских организација у области аутомобилске 

и пратеће индустрије, путне привреде, безбједности саобраћаја, саобраћајних услуга, 

туризма и других дјелатности у којима се чланови појављују као потрошачи или корисници 

услуга, 

7) уклањање са аутопута, магистралних и регионалних путева и других јавних површина 

оштећених моторних возила и возила у квару путем ауто-мото друштава, 

8) пружање помоћи грађанима, члановима и осталим учесницима у саобраћају на јавним 

путевима, оправка моторних возила и давање информација о стању на путевима, 

9) унапређење процеса обуке кандидата за полагање возачког испита, 

10) обављање послова јавних овлашћења и овлашћења повјерених законом, путем ауто-мото 

друштава, 

11) развијање сарадње са међународним аутомобилистичким и мотоциклистичким 

организацијама, 

12)  заштита животне средине, 

13) обављање сродних привредних дјелатности којима се комплетирају услуге члановима и 

другим учесницима у саобраћају. 
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ДЈЕЛАТНОСТ АМС РС 

 

Законом о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске ("Службени гласник РС",            

бр. 01/09), АМС РС је повјерeно вршење послова јавних овлашћења и овлашћења. 

 

АМС РС на основу Закона о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске и посебних 

правилника и  упутстава надлежних министарстава, врши послове јавних овлашћења и 

овлашћења.  

1) Дистрибуција прописаних образаца за издавање међународних возачких докумената 

(међународна возачка дозвола и дозвола за управљање туђим моторним возилом 

регистрованим у БиХ које прелази државну границу). АМС РС послове јавних овлашћења 

(издавање међународних возачких докумената)  и  овлашћења обавља путем ауто-мото 

друштава  учлањених у АМС РС  и  која испуњавају услове у погледу потребних 

материјалних средстава и стручне оспособљености. 

2) Организује послове Службе „Помоћ-информације", пружањем техничке помоћи 

моторизованим домаћим и страним учесницима у саобраћају на јавним путевима, 

уклањањем и одвожењем са аутопутева, магистралних и регионалних путева и других 

јавних површина оштећених путничких моторних возила  и возила у квару на за то 

одређено мјесто. 

3) Организује мрежу за пружање помоћи учесницима у друмском саобраћају, допунску мрежу 

за пружање сервисно-техничких услуга моторизованим учесницима у саобраћају по 

кредитним писмима AIT и FIA, а на основама територијалне покривености Републике 

Српске. 

4) АМС РС обавља послове из области безбједности друмског саобраћаја, спровођењем 

превентивних и едукативних мјера усмјерених према свим субјективним и објективним 

факторима који утичу на безбједност саобраћаја. 

5) Припрема учеснике у друмском саобраћају, обавља додатну едукацију и обуку у складу са 

Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини. 

6) Врши обезбјеђење ванредних превоза у складу са прописима који регулишу ову област. 

7) Врши друга овлаштења која су АМС РС повјерена од стране надлежних органа. 

8) Послове јавних овлашћења који се односе на издавање дозвола за одржавање ауто-мото 

такмичења на територији Републике Српске, лиценце за стазе, такмичарске  лиценце и 

потврде о исправности возила за учешће на ауто-мото такмичењима, као и послове 

унапређења у области ауто-мото и картинг спорта, АМС РС обавља путем Спортског ауто-

мото савеза Републике Српске. 

9) Прикупљање и саопштавање информација о стању на путевима учесницима у саобраћају, 

АМС РС врши путем надлежних институција и ауто-мото друштава. 

10) У вршењу послова јавних овлашћења и овлашћења АМС РС сарађује са републичким 

органима, органима Босне и Херцеговине и међународним организацијама у области 

друмског саобраћаја." 

 

Утврђене циљеве и задатке  и послове јавних овлашћења и овлашћења, АМС РС реализује кроз 

активности: 

 Органа АМС РС- Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и радна тијела: Одбор за 

превентиву и образовање, Одбор за јавна овлаштења, Одбор за чланство, финансијска и 

организациона питања и Одбор за спорт, туризам и међународну сарадњу. 

 Генералног секретара АМС РС, 

 Стручна служба је организована директном везом генералног секретара са Одјељењем за 

опште и заједничке послове и директном везом са самосталним стручним сарадницима 

за поједине области и  

 Ауто-мото друштава и ауто - мото клубова. 
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ПОДАЦИ О РАСПОЛОЖИВИМ КАПАЦИТЕТИМА 

 

У жељи да свим гарђанима омогући што једноставније остваривање права која имају на 

основу Закона о овлашћењима АМС, број новооснованих АМД у локалним заједницама гдје их 

до сада није било, из године у годину се повећавао, тако да је са 26 АМД у 2006. години 

повећан на 49 АМД у 2014. години, чиме  је престала и потреба за отварањем нових АМД. 

 

1)  АМД „Крајина“ Бања Лука, 

2)  АМД „Добој“ Добој, 

3)  АМД „Сигурност“ Бијељина, 

4)  АМД „Дервента“ Дервента, 

5)  АМД „Приједор“ Приједор, 

6)  АМД „Прњавор“ Прњавор, 

7)  АМД „Оптима“ Модрича, 

8)  АМД „Градишка“Градишка, 

9)  АМД „Херцеговина“ Требиње, 

10)  АМД „Змајевац“ Челинац, 

11)  АМД „Доњи Жабар“ Доњи Жабар, 

12)  АМД „Сребреница“ Братунац, 

13)  АМД „Фоча“ Фоча, 

14)  АМД „Сарајево“ Источно Сарајево, 

15)  АМД „Јахорина“ Пале, 

16)  АМД „Бања Лука“ Бања Лука, 

17)  АМД „Соколац“ Соколац, 

18)  АМД „Теслић“ Теслић, 

19)  АМД „Рогатица“ Рогатица, 

20)  АМД „Рудо“ Рудо, 

21)  АМД „Гацко“ Гацко, 

22)  АМД „Милићи“ Милићи, 

23)  АМД „Власеница“ Власеница, 

24)  АМД „Балкана“ Мркоњић Град, 

25)  АМД „Теодор Бардак“ Брод, 

26)  АМД „Козарска Дубица“ Козарска Дубица, 

27)  АМД "Уна" Нови Град, 

28)  АМД "Шековићи" Шековићи, 

29)  АМД "Семафор" Зворник,  

30)  АМД "Костајница" Костајница, 

31)  АМД "Србац" Србац, 

32)  АМД "Шипово" Шипово, 

33)  АМД "Вишеград" Вишеград, 

34)  АМД "Љубиње" Љубиње, 

35)  АМД "Лакташи" Лакташи, 

36)  АМД "Билећа" Билећа, 

37)  АМД "Невесиње" Невесиње,  

38)  АМД "Котор Варош" Котор Варош,  

39)  АМД "Шамац" Шамац,  

40)  АМД "Брчко Дистрикта"  Брчко, 

41)  АМД "Петровац - Дринић" Дринић,  

42)  АМД "Кнежево" Кнежево, 

43)  АМД "Осмаци" Осмаци, 

44)  АМД "Берковићи" Берковићи, 

45)  АМД "Ауто Мајевица" Лопаре, 

46)  АМД "Калиновик" Калиновик, 

47)  АМД "Хан Пијесак" Хан Пијесак 

48)  АМД "Угљевик" Угљевик, 

49)  АМД "Рибник" Рибник. 
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Број АМД по годинама изгледао је овако: 

 

Година 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
Број 

АМД 
26 27 29 34 40 43 47 48 49 49 49 49 

 
    

Графикон бр. 1 - Број АМД-а по годинама 

 
 

У АМС РС и АМД у току 2017. године радио је 181 радник.  

 

Табеларни приказ броја запослених у АМС РС и АМД (стални радни однос и радни однос 

на одређено вријеме) по годинама: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

АМС РС 26 25 25 26 26 27 

АМД 149 150 151 151 154 154 

УКУПНО 175 175 176 177 180 181 

 

Графикон бр. 2 - Број запослених у систему АМС РС 
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АМС РС и АМД располажу са 32 возила за превоз возила оштећених у саобраћајној незгоди и 

возила у квару (просјечне старости око 17 година), 21 техничким СПИ возилом (просјечне 

старости око 10 година), једним специјалним возилом "паук" за подручје ЦЈБ Приједор, 2 

комби возила и 4 ауто приколице за брзе интервенције након саобраћајне незгоде или квара, 

распоређених у ауто-мото друштва по територијалном принципу на простору цијеле Републике 

Српске, а која су намјењена за пружање техничке помоћи моторизованим учесницима у 

саобраћају на јавним путевима и уклањање са јавних површина оштећених путничких 

моторних возила и возила у квару.  

У току  2017. године, набављено је пет „шлеп“ возила, ремонтовано једно „шлеп“  

возило, док су два дотрајала „шлеп“ возила расходована. 

 

Табеларни приказ броја возила за превоз возила оштећених у саобраћајној незгоди и 

возила у квару по годинама: 

 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Број ШЛЕП 

возила и 

аутоприколица 
20 20 22 31 31 32 32 34 36 36 34 37 

Број 

набављених    

возила 
1 - 3 11 3 2 1 2 3 2 1 5 

Број 

отписаних   

возила 
1 - 1 2 3 1 1 0 1 2 3 2 

 

Графикон бр. 3 - Број "шлеп" возила по годинама 

 
 

АМД посједују 18 радионица за пружање аутомеханичарских и аутоелектричарских 

услуга од чега је 10 радионица у пуној функцији и опремљено са одговарајућом опремом и 

алатом.  

АМД располажу са око 3.000 м2 пословног простора и 10.000 м2 паркинг и простора за 

чување возила. 

АМС РС располаже са посебним телефонским бројем 1285 са дозволом  Регулаторне 

агенције за комуникације БиХ, а који је намјењен свим учесницима у друмском саобраћају 

којима су неопходне услуге и информације. Такође смо опремљени рачунарском опремом, 

посебним ISDN телефонским линијама, мобилним телефонима VIP,web страницом, возила 

опремљена уређајима за сателитско праћење и др. 

 

 

 

 



                                 8 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА АМС РС/АМД ЗА 

ПЕРИОД  ЈАНУАР  -  ДЕЦЕМБАР  2017. године 

 

1. УВОД 

Законом о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске ("Службени гласник РС", број 

01/09 ), регулисано је да АМС РС путем Ауто-мото друштава (у даљем тексту АМД), у свом 

раду обавља послове јавних овлаштења и овлашћења, проводи мјере превентиве и образовања, 

врши послове "Службе помоћ – информације", пружа техничку помоћ моторизованим домаћим 

и страним учесницима у саобраћају итд. 

 

 

2. "СЛУЖБА  ПОМОЋ – ИНФОРМАЦИЈЕ"  

Служба "Помоћ – информације" је јавна служба чији су основни циљеви и задаци: 

 пружање помоћи моторизованим учесницима у саобраћају у случају саобраћајне 

незгоде, квара на возилу; ванредним условима вожње и посебном режиму саобраћаја; 

 да доприноси развоју безбједности саобраћаја пружањем техничке помоћи 

моторизованим домаћим и иностраним учесницима у саобраћају на јавним путевима; 

 да издаје возачима који имају пребивалиште у Републици Српској на њихов захтјев, 

међународну возачку дозволу и дозволу за управљање туђим моторним возилом када 

прелазе државну границу; 

 да пружа туринг помоћ домаћим и страним учесницима у саобраћају непосредно и 

обезбјеђује заштиту и посредовање између тражиоца помоћи, односно ауто-мото туринг 

клуба чији члан тражи помоћ и даваоца те помоћи; 

 давање обавјештења моторизованим учесницима у саобраћају о стању и проходности 

путева, ограничењима и забранама у саобраћају на јавним путевима, и др. 

 АМД, извршиоци СПИ, обављају  послове и задатке СПИ као примарну помоћ по 

позиву на путничким моторним возилима и мотоциклима, са основним циљем пружaња 

техничке помоћ на возилима или уклањања хаварисних возила са путева. У случају да се 

техничка помоћ возила није могла извршити или је возило хаварисано, било је уклоњено из 

путног појаса и превезено до најближег заступника, уговорене фирме, сервиса итд. 

АМД врше и секундарну помоћ која подразумјева превоз непокретних возила ван подручја које 

покрива АМД, извршилац СПИ. Ова помоћ врши се на захтјев корисника, а по одобрењу 

Информативно-диспечерског центра АМС РС. 

 Своје задатке пружања техничке помоћи, уклањање и превоз возила са путева, и 

других задатака СПИ, АМС РС врши путем 28 АМД центра СПИ АМС у току 24 часа 

свакодневно,  док се путем 21 АМД која нису центри СПИ АМС РС врше само услуге 

издавања међународних докумената, образовно-превентивне активности, давање 

обавјештења, учлањивање итд... 
 

  

2.1. Анализа извјештаја о реализованим активностима  АМД за   

       период 01.01. – 31.12. 2017. године 

На основу извјештаја  АМД, у периоду јануар - децембар 2017. године извршено је  

6613 услуга превоза моторних возила и пређенo је 486919 километрa, а просјечно по једном 

превозу возила пређено је 73,60 километара. 

У случају саобраћајне незгоде извршено је 3291 услуга превоза моторних возила, при 

чему је пређено 239271 километара. Просјечно по једном превозу возила пређено је 72,7 

километара. Од тога 2670 превоза или 81,13% извршено је по основу Законом датог права на 

бесплатан превоз, 45 превоза или 1,37% за чланове АМС РС, а 576 превоза или 17,50% за 

остала правна и физичка лица. За извршење услуга превоза по бесплатном праву пређено је 

197783 километара, односно 74,10 километарa по једном превозу, за чланове АМС РС пређено 

је "шлеп-возилима" 10045 километара, односно 223 километара по превозу док је за остала 

лица пређено 31443 километара односно 54,60 километара по превозу. 

 У случају квара на возилу извршена су 3322 превоза моторних возила  и при том је 

пређено 247648 километара, а просјечно по једном превозу возила пређено је 74,50 километара. 
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За чланове АМС РС извршено је 598 услуга превоза или 18,00 % од укупног броја услуга 

превоза у случају квара на моторном возилу, при чему је пређено 36028 километара или 60,20 

километара по превозу, док је за остале возаче извршено 2724 услуга превоза или 82,00 % од 

укупног броја услуга превоза у случају квара возила, при чему је пређено 211620 километара 

односно 77,70 километара по превозу.  

Услуге Службе помоћи на путу (ситне интервенције на возилима) учесници у 

саобраћају користили су 389 пута, од тог броја на чланове АМС РС се односе 157 услуга или 

40,36% док се на остале возаче односи 232 извршених  услуга или  59,64%. 

 У радионицама АМД извршено је 4259 услуга, од тога 832 услуге или 19,54% 

извршено је за чланове АМС, а осталим грађанима у радионицама АМД пружено је 3427 услуга 

или 80,46%.  

Са путних појасева магистралних и регионалних путева, путем АМД, уклоњенo је 37 

олупина. 

 У току извјештајног периода издато је 1885 међународних возачких дозвола и 7327 

дозвола за управљање туђим моторним возилом.  

АМД су у току извјештајног периода (на основу података добијених мјесечним 

извјештајима од АМД-а) учланила 5882 физичких и 314 правних лица.  

Проценат техничке исправности сервисних СПИ возила износио је 99,12%, а теретних 

"шлеп" – возила 97,23%. 

 

 

ПРЕГЛЕД  ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО ВРСТАМА И ГОДИНАМА 

 

  

Превоз у случају 

саобраћајне незгоде 

Превоз у случају 

квара 
Помоћ  на путу 

Услуге у 

радионицама 

Уклоњене 

олупине 

Година 
Број 

услуга 

Пређено 

км 

Број 

услуга 
Пређено км 

Број 

услуга 

Пређено 

км 
Бр. услуга Број 

2007. год. 1325 88892 1006 64901 1171 28909 9299 139 

2008. год. 1878 134297 1247 90633 1629 49787 9028 85 

2009. год. 2375 197056 1103 92639 1663 52515 6657 53 

2010. год. 2421 209794 1366 110669 1222 35371 6132 14 

2011. год. 2675 214536 1776 150970 1321 36846 4772 14 

2012. год. 2458 174283 1794 143088 1301 35590 5173 21 

2013. год. 2707 206016 1820 145127 830 23963 5182 8 

2014. год. 2770 226905 2893 181483 669 12992 4206 36 

2015. год. 2997 227433 2284 163781 530 11743 4360 21 

2016. год. 3290 264442 2582 190032 534 11525 4351 15 

2017. год. 3291 239271 3322 247648 389 10207 4259 37 

УКУПНО 28187 2182925 21193 1580971 10870 299241 63419 443 
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 Превоз у случају саобраћајне незгоде 

 
Графикон бр. 4 - Број услуга превоза у случају саобраћајне незгоде 

 
           
         Графикон бр. 5 - Број пређених километара у случају саоб. незгоде 

 
 

 

 Превоз у случају квара 

 
                   Графикон бр. 6 - Број услуга превоза у случају квара возила 
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               Графикон бр. 7 - Број пређених километара у случају квара возила 

 
 

 

 Помоћ  на  путу 

 
                  Графикон бр. 8 - Број услуга помоћи на путу 

 
 

 
                  Графикон бр. 9 - Број пређених километара  помоћи на путу 
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 Услуге у радионицама АМД 

 
                    Графикон бр. 10 - Број услуга у радионицама 

 
 

 Уклањање  олупина 

 
                    Графикон бр. 11 - Број уклоњених олупина 

 
 

 

У Прилогу Извјештаја је дат Збирни преглед извршених услуга АМД извршилаца СПИ за 

период  јануар - децембар 2017. године са упоредним показатељима за 2016. годину. 
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 2.2. Извјештај  Информативно-диспечерског центра АМС РС за  

                    период 01.01. – 31.12.2017. године 

 

Информативно - диспечерски центар АМС РС оформљен је због централизовања позива 

и давања информација о стању на путевима те позива за помоћ на путу и њиховим даљњим 

прослијеђивањем према АМД на територији Републике Српске, како би возачима на најкраћи 

временски могући начин била указана адекватна помоћ (превоз хаварисаног возила или 

поправак). 

Центар је свакодневно, редовно у току 24 сата у свом раду стајао на располагању 

корисницима услуга, односно: 

 примао позиве за помоћ и организовао помоћ на путу; 

 обављао послове на прикупљању података о временским условима и стању проходности 

путева, ограничења и забрана у саобраћају; 

 давао податке грађанима на упите тражене путем телефона из фонда података; 

 вршио информисање јавности о стању проходности путева, ограничењима и забранама у 

саобраћају на јавним путевима. 

Пласирање информација јавности о стању проходности путева, ограничења и забрана у 

саобраћају на јавним путевима вршено је путем фоно-извјештаја и писаним путем, односно 

путем телефонског факса и интернет мреже. 

Из овог центра вршено је  информисање о стању на путевима у РС, БиХ, Србији,  Црној 

Гори и Хрватској возачима у РС као и јавности у Србији и Црној Гори путем њихових радио-

станица и писаних медија (дневних листова).  

На основу података ИДЦ АМС РС, у току извјештајног периода реализовано је  путем 

телефонског факса и e-mail слиједеће: 

 

 Број позива на 1285 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2016 1719 985 1238 1579 2744     2089     2936     3122     1930     1872     1749 2069 24032 

2017 3394 1490 1456 2389 1744 1766     2993 2934 1579 1732 1616 2651 25744 

ИНДЕКС 

2017/2016 
1.97 1.51 1.18 1.51 0.64 0.85 1.02 0.94 0.82 0.93 0.92 1.28 1.07 

 

   Графикон бр. 12 - Број позива на 1285 
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 Број писаних извјештаја 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2016 141 132 160 138 169 143 158 194 169 168 164 159 1895 

2017 184 163 180 169 171 168 173 176 167 173 160 160 2044 

ИНДЕКС 

2017/2016 
1.30 1.23 1.13 1.22 1.01 1.17 1.09 0.91 0.99 1.03 0.98 1.01 1.08 

 

 Графикон бр. 13 - Број писаних извјештаја 

 
 

 Број фоно извјештаја 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2016 616 637 734 721 742 699 722 706 677 656 690 679 8279 

2017 690 628 715 666 718 711 707 713 708 723 691 726 8396 

ИНДЕКС 

2017/2016 
1.12 0.99 0.97 0.92 0.97 1.02 0.98 1.01 1.05 1.10 1.00 1.07 1.01 

 

Графикон бр. 14 - Број фоно извјештаја 

 
 

 Број позива на 319 – 571 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2016 677 668 772 742 770 713 714 734 723 698 771 763 8745 

2017 768 697 782 733 791 742 763 782 779 812 733 773 9155 

ИНДЕКС 

2017/2016 
1.13 1.04 1.01 0.99 1.03 1.04 1.07 1.07 1.08 1.16 0.95 1.01 1.05 
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     Графикон бр. 15 - Број позива на 319 - 571 

 
 

 

 Број послатих e-mail 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2016 5491 5141 5494 5112 6377 5308 5845 6402 5577 5544 5412 5247 66950 

2017 6072 5379 5940 5577 5643 5566 5709 5808 5511 5709 5280 5280 67474 

ИНДЕКС 

2017/2016 
1.11 1.05 1.08 1.09 0.88 1.05 0.98 0.91 0.99 1.03 0.98 1.01 1.01 

 

Графикон бр. 16 - Број послатих e-mail 

 
 

 

 

У периоду јануар - децембар 2017. године интернет страницу Ауто мото савеза Републике 

Српске  посјетило је 269401 грађана. 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2016 26854 10960 8271 15634 14198 8578 11008 14852 15401 13909 14269 17003 170937 

2017 27750 19909 15001 26738 21200 19171 24080 17999 21114 24339 24212 27888 269401 

ИНДЕКС 

2017/2016 
1.03 1.82 1.81 1.71 1.49 2.23 2.19 1.21 1.37 1.75 1.70 1.64 1.58 
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            Графикон бр. 17 - Број посјета интернет страници АМС РС по мјесецима 

 
 

 

3.  ИЗВЈЕШТАЈ  О ЧЛАНСТВУ У АМС РС  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР  2017. ГОДИНЕ 

 

Подаци о броју важећих чланова АМС РС формирају се на основу извјештаја од 

АМД/АМК, који су документовани са писаним материјалима за учлањење из евиденционих 

листова, на основу којих је број важећих чланова на крају сваког мјесеца је изгледао овако: 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2016 5800 6031 6569 11174 11358 11467 12625 12155 11897 12475 12551 12930 

2017 13213 13583 14046 14826 15605 16132 16172 17399 17705 18483 18818 19093 

ИНДЕКС 

2017/2016 
2.28 2.25 2.14 1.33 1.37 1.41 1.28 1.43 1.49 1.48 1.50 1.48 

 

        Графикон бр. 18 – Упоредни преглед броја чланова по мјесецима  
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Полазећи од чињенице да број чланова АМС РС, иако у сталном порасту и достигао број 

од готово 20000 чланова, још увијек није на задовољавајућем нивоу, поготово у срединама са 

великим бројем регистрованих возила, неопходно је предузети одређене активности како би се 

стање броја чланова знатно поправило.  

Примјена Одлуке о висини посебне накнаде (Сл. гласник РС бр. 74/07), те Закона о 

овлашћењима АМС РС (Службени гласник РС број 01/09) којим је између осталог регулисано 

плаћање посебне накнаде приликом регистрације путничких и теретних моторних возила и 

утврђена обавеза АМС РС да власницима моторних и прикључних возила у случају саобраћајне 

незгоде на територији БиХ мора пружити бесплатну услугу превоза возила оштећеног у 

саобраћајној незгоди и путника у возилу, у одређеном смислу умањила је потребе једног дијела 

власника моторних возила за чланство у АМС РС. То се прије свега односи на оне који ријетко 

или уопште на напуштају територију БиХ, па им је и право на бесплатан превоз на територији 

БиХ сасвим довољно.  

Са друге стране још увијек није адекватно искоришћена могућност да се сви, или велики 

број возача који су користили право бесплатног превоза и учлани у АМС РС. 

Посебан проблем у привлачењу већег броја чланова представља и чињеница да је све 

више асистентских кућа које путем разних осигурања и других фирми нуде одређене 

погодности међу којима и помоћ на путу, по много већим цијенама  и мањем обиму права у 

односу на  чланство у АМС РС, а након тога склапају уговоре са АМС РС за пружање услуга 

помоћи на путу. 

 Проширење обима чланских права у оквиру постојећих пакета и увођење нових 

чланских пакета усклађених са потребама возача, осигуравајућих друштава и банака је један од 

начина повећања броја чланова, односно неопходно је довршити започете активности на 

успостављању "КЛУБА 1285" у који ће бити укључени сви, за чланове АМС РС, битни 

даваоци услуга (бензинске пумпе, осигурања, радионе, хотели, ресторани, туристичке 

агенције ...). 

Напомињемо да смо у 2014. години потписали уговор са Нестро петролом и израдили 

Заједничку чланску картицу на основу које чланови АМС РС остварују попусте. 

 У 2015. години потписан је уговор са MONDIAL ASISTTANCE GmbH из Беча који 

послује у саставу Allianz групације на основу којег смо створили претпоставке за 

креирање веома јефтиних пакета путне помоћи у цијелој Европи прихватљивих 

осигуравајућим кућама и банкама али и за све грађане БиХ.  

У 2016. години потписали смо стратешке уговоре са ЕУРОС осигурањем и А&К 

асистенцијом на основу којих смо значајно повећали број чланова. 

У 2017. години потписан је уговор са MONDIAL ASISTTANCE GmbH из Беча који 

послује у саставу Allianz групације на основу којег смо креирали веома јефтин  пакет 

путне помоћи  у цијелој Европи,  са великим спектром права и неограниченим бројем 

услуга на коју се има право, прихватљив не само за грађане Републике Српске и БиХ већ 

и за  осигуравајуће куће и банке.  

 

У току 2018. године наставити разговоре са другим асистентским кућама,  

осигуравајућим кућама, телеком оператерима и банкама, путем којих би се, а на основу 

њихових  картица вјерности повећавао број чланова АМС РС. 
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4. ОБРАЗОВНО – ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ У  

    ПЕРИОДУ   ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР  2017. ГОДИНЕ 
 

 У периоду од јануара до децембра 2017. године АМС РС и АМД учествовали су у 

сљедећем превентивним активностима: 

 Превентивна активност „АЛКОХОЛ+ВОЛАН=УБИТАЧНА КОМБИНАЦИЈА”./„ 

СРЕЋНА НОВА, БЕЗ ЖРТАВА.“ (јануар 2017.године); 

 Превентивна активност „Буди видљив, не буди фигура” (фебруар, децембар 

2017.године); 

 Превентивна активност „Освјетлај образ, домаћине! Означи трактор жутим 

ротационим свјетлом.“ (март 2017. године); 

 Превентивна активност "Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад!“(април 2017. 

године); 

 Превентивна активност „Завежи, доста приче вежи појас“ (април, октобар 2017. 

године) 

 - Резултати истраживања (мјерење употребе сигурносних појасева код корисника 

возила на путевима Републике Српске; 

 

 Превентивна активност (кампања) „ОДАБЕРИТЕ БЕЗБЈЕДАН ПУТ КУЋИ СА 

ЖУРКЕ!“ (април - мај 2017.); 

 Превентивна активност (кампања) „Успори! Твој живот и другима значи“ (јуни - 

август 2017.) ; 

 Превентивна активност (кампања) „Звони да те виде! Нека блиста бициклиста!“; 

 Учешће у превентивној активности (кампањи) “„Буди паметнији од телефона“ 

 Превентивна активност (кампања) „Возачи, школа је за нас опрез је за вас!“; 

 Превентивна активност (кампања) "Прослави одговорно!”/„Ако мислиш пити, 

возач немој бити!.“ 

 Саобраћајно образовно такмичења ученика основне школе Републике Српске 

„Дјеца у саобраћају 2017“ 

- Квалификационо саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа 

Републике Српске „Дјеца у саобраћају 2017.“- извјештај; 

- Републичко саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа 

Републике Српске „Дјеца у саобраћају 2017.“- извјештај. 

 

 Друго Саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа на нивоу БиХ, 

„Сигурно у промету“ – „Безбједно у саобраћајају“2017. - извјештај; 

 

 Додјела награда ауторима најбољих ликовних и литерарних радова на тему 

„Безбједност дјеце у саобраћају“; 

 Испит за чланове школске саобраћајне пароле  

 

 „Млади као ризична група у саобраћају“ („Живот после живота“, „пијане 

наочаре“),  



                                 19 

 

 “Безбједна вожња у зимским условима“, тренинзи безбједне вожње по снијегу и 

леду; 

 Учешће АМС РС и АМД у обиљежавању Четврте међународна седмице 

безбједности у саобраћају; 

 Учешће АМС РС у обиљежавању манифестације "Дани саобраћаја Републике 

Српске 2017“; 

 Учешће АМС РС у обиљежавању манифестације Дан полиције Републике Српске ; 

 Учешће АМС РС на Сајму за дјецу и породицу; 

 Учешће АМС РС на Мото фесту; 

 Учешће АМС РС у обиљежавању међународне манифестације „Европска седмица 

мобилности“ 

  - Дан без аутомобила; 

  - Дан без погинулих. 

 Учешће АМС РС у обиљежавању „Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних 

незгода“; 

 Одржана радна посјета предсједника Народне скупштине Републике Српске 

Недељка Чубриловића Ауто-мото савезу Републике Српске; 

 Посјета малишана из вртића «Колибри « Ауто мото савезу Републике Српске 

 Саобраћајно образовна представа „Мирка“; 

 „Обука дјеце у саобраћају“; 

 „Да ли возите технички исправно возило“- превентивна контрола техничке 

исправности возила на покретном техничком прегледу; 

 „Безбједна вожња у зимским условима“ 

 Управљање безбједности саобраћаја; 

 

 “Школа картинга и скутера, ауто, мото и рели активности“; 

 

 Емитовање РТВ емисија, остале активности из домена превентиве и образовања и 

унапређења рада стручних служби АМС и АМД у области превентиве и 

образовања“. 
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4.1. Превентивна активност „АЛКОХОЛ+ВОЛАН=УБИТАЧНА КОМБИНАЦИЈА”./„ 

СРЕЋНА НОВА, БЕЗ ЖРТАВА.“ 

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Републичка управа за 

инспекцијске послове, Ауто мото савез Републике Српске, ауто мото друштва, „Molson Coors 

Company- Jelen Pivo“ и локалне заједнице превентивну активност. под називом 

"АЛКОХОЛ+ВОЛАН=УБИТАЧНА КОМБИНАЦИЈА”./„ СРЕЋНА НОВА, БЕЗ ЖРТАВА.“ спроводили 

су до 31. јануара 2017. године 

У Републици Српској у периоду од јануара до октобра 2016. године догодило се 8192 

саобраћајне незгоде. У тим саобраћајним незгодама смртно је страдало 114 лица, а 579 лица је 

задобило тешке тјелесне повреде. 

 Алкохол је један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, нарочито оних са најтежим 

посљедицама. Под утицајем алкохола погоршавају се психофизичке способности неопходне за 

безбједно учешће у саобраћају, односно слаби оштрина вида, продужава се вријеме реакције, 

слаби координација и прецизност покрета и др. Такође, повећава се самоувјереност, слаби 

критичност, смањује се осјаћај одговорности, а возач постаје неопрезан и склон непоштовању 

саобраћајних прописа. Штетна дејства на способности за управљање возилом изазивају и мале 

количине алкохола (са 0,3 промила слаби процјена растојања, сужава се видно поље и др.). 

Ризик од учешћа у саобраћајним незгодама и ризик од смртаног страдања расте са порастом 

концентрације алкохола у крви.  

Циљ провођења кампање "Алкохол + волан=Убитачна комбинација”. /„Срећна Нова, без 

жртава.“ јесте повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз смањење 

броја возача који у саобраћају учествују под дејством алкохола. Провођењем кампање 

покушаће се утицати на промјену ставова возача, како не би управљали возилима у саобраћају, 

ако су под утицајем акохола, односно да изаберу да их вози особа која није под утицајем 

алкохола, те да користе услуге јавног или такси превоза.  

 За потребе кампање израђени су видео спот, радио џингл, плакат и летак, путем којих се  

порука преносила до циљне групе (возача). 

 

  

 Учешће АМД у провођењу кампање „Алкохол + волан, убитачна комбинација! „ 

 АМС РС и АМД, у сарадњи са представницима јединица локалних самоуправа, 

представницима МУП РС (полицијске станице), „Molson Coors Company- Jelen Pivo“ и другим 

субјектима безбједности саобраћаја проводили су различите активности у току провођења 

кампање. Учешће ауто мото друштава у провођењу кампање приказано је на наредним 

фотографијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 АМД „Лакташи“    АМД „Шамац“ 
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     АМД „Берковићи“   АМД „Рогатица“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Угљевик“     АМД „Градишка“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         АМД „Милићи“ 

 

 

         АМД „Осмаци“ 
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4.2. Превентивна активност „Буди видљив, не буди фигура”  

АМС РС и АМД заједно са Министарством саобраћаја и веза, Агенцијом за безбједност 

саобраћаја и Министарством унутрашњих послова Републике Српске, проводили су 

превентивну активност под називом „БУДИ ВИДЉИВ – НЕ БУДИ ФИГУРА“. Активност се 

проводила у току фебруара и децембра 2017. године. 

 У саобраћајним незгодама у Републици Српској у 2016. години смртно су страдала 23 

пјешака. Већина незгода догодила су у ноћним условима одвијања саобраћаја, ван насеља, на 

отвореном и неосвијетљеном дијелу пута. 

 Циљ провођења кампање јесте повећање видљивост пјешака који се крећу ивицом 

коловоза, у ноћним условима и условима смањене видљивости. Током трајања кампање 

указивало се пјешацима на обавезу безбједног кретања на путевима без тротоара, у складу са 

саобраћајним правилима и прописима, нарочито ноћу и у условима смањене видљивости, те на 

већу употребу свјетлоодбојних прслука и других средстава за освјетљавање пјешака. Возачима 

се скретала пажња на повећан опрез и кретање са прописном и прилагођеном брзином на 

дионицама путева на којима се очекује повећано кретање пјешака дуж коловоза, већи степен 

техничке исправности уређаја за освјетљавање пута, чиме би се дошло до смањења броја 

настрадалих пјешака у саобраћајним незгодама. Такође, покушали смо указати возачима и 

лицима која се превозе у возилу, на потребу кориштења свјетлоодбојног прслука приликом 

напуштања возила на јавном путу.  

 Порука "Буди видљив, не буди фигура" преносила се до пјешака писаним материјалима 

(леци, плакати) радио џинглом, on-line и другим средствима информисања.  

 У другом дијелу кампање, у току мјесеца децембра, вршила се и подјела разгледница, 

које су посебно припремљене за кампању, ученицима по основним школама са порукама које 

упућују на потребу кориштења свјетлоодбојних материјала када се пјешаци крећу дуж 

коловоза. Ученици су ове разгледнице са поштанским маркицама слали својим члановима 

породице, рођацима, пријателјима, комшијама... . Такође, у току трајања кампање организовала 

су се и предавања по основним школама, као и подјела едукативних сликовница и 

рефлектујућих материјала.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Изглед разгледнице 

 

 

 Активности у OШ "Десанка Максимовић" у Оштрој Луци  

 Званичан почетак кампање „Буди видљив, не буди фигура”, у току фебруара, почео је 

у основној школи у Оштрој Луци. Представници Ауто мото савеза Републике Српске, Ауто 

мото друштва „Приједор“ и Агенције за безбједност саобраћаја посјетили су 15.02.2017. године 

OШ "Десанка Максимовић" у Оштрој Луци. За ученике од првог до четвртог разреда ове школе 

одржана су саобраћајно образовна предавања. АМС РС и АМД „Приједор“ набавили су и 

уручили бицикл за потребе рада саобраћајне секције у овој школи. Такође, ученицима су 

подјељени буквари „Пажљивко“, сликовница „Мала књига за ђака првака“, свјетлоодбојни 

прслуци и други едукативни материјали. Приликом посјете, са ученицима, као и наставним 

кадром ове школе, разговарало се о проблемима с којима се сусрећу приликом доласка и 

одласка у школу. 
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Предавања за ученике нижих разреда у OШ "Десанка Максимовић" у Оштрој Луци 

 

 За ученике осмих и деветих разреда ове школе одржана су саобраћајно образпвна 

предавања која се односе на безбједно учешће пјешака, возача бициклка и мопеда у саобраћају. 

Такође, ученици су имали могућност да путем специјалних „пијаних наочара“ осјете како 

алкохол утиче на деградирање психофизичких способности битних за безбједно учешће у 

саобраћају. Подјељени су им и свјетлоодбојни прслуци те други едукативни материјали. 

 

 

 

 

 

 

Предавања за ученике осмих и деветих разреда у OШ "Десанка Максимовић" у Оштрој Луци 

 

 Активности у ОШ „Вук Караџић“, Вијачани. 

 Представници Ауто мото савеза, Ауто мото друштва „Прњавор“ и Агенције за 

безбједност саобраћаја Републике Српске, поводом кампање „Буди видљив, не буди фигура!“ 

посјетили су и ОШ „Вук Караџић“ у Вијачанима, Општина Прњавор. За ученике нижих разреда 

ове школе организована су предавања о безбједном понашању дјеце у саобраћају, као и подјела 

буквара, сликовница и свјетлоодбојних прслука,те других едукативних материјала из 

безбједности саобраћаја. 

 

 

 

 

 

 

 

   Посјета у ОШ „Вук караџић“ у Вијачанима 
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 Посјета основној школи Доситеј Обрадовић, Разбој, Србац 

 Представници Ауто-мото савез Републике Српске, Ауто мото друштво „Србац“ и 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске су 6. децембра 2017. године 

организовали саобраћајно-образовно предавање и подјелу разгледница, са саобраћајно-

превентивном поруком, ученицима основне школе "Доситеј Обрадовић" у мјесту Разбој, у 

општини Србац. Предавањима су присуствовали и министар просвјете и културе РС Дане 

Малешевића, генерални секретара АМС РС Ранкао Бабић, директор Агенције за безбједност 

саобраћаја РС Милија Радовића и директорица предузећа "Поште Српске" Јасминка Кривокућа. 

 На предавању је било присутно око 60 ђака из ове основне школе. Ученицима су 

подјељене, рефлективне наљепнице и разгледнице са поштанским маркицама, како би заједно 

са учитељицама у школи написали на разгледницама поруку о безбједном учешћу пјешака у 

саобраћају и послали их родитељима, браћи, сестрама, бакама и декама, другарима...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Посјета основној школи Доситеј Обрадовић, Разбој, Србац 

 

 -Активности АМД Семафор“Зворник 

Поводом кампање „Буди видљив - не буди фигура“ представници АМД“Семафор“ 

Зворник и полицијске управе су у мјесецу  децембру вршили подјелу свјетлоодбојне прслуке 

пјешацима у мјесним заједницама Челопек, Каракај, Ораовац и другим насељима која су мање 

освјетљена. Полицијски службеници Полицијске управе Зворник у сарадњи са представницима 

Ауто-мото друштва „Семафор“ Зворник,организовали су едукативна предавања за ученике 

трећих разреда Основне школе „Свети Сава“ из Зворника, са циљем безбједног учешћа дјеце у 

саобраћају, те су подјељени свјетлоодбојни прслуци. 

          Проведене активности су пропратили медији: Радио Освит, Портал “Зворник данас”, 

Срна, ИнфоЗворник гдје је и истог дана објављено на наведеним медијима.   

 
 
 
 
 
 
 
 
    Активности АМД „Зворник“ 

 

 Активности осталих АМД у провођњеу кампање „Буди видљив, не буди фигура“ 

 АМД, самостално или у сарадњи са представницима јединица локалних управа и 

представницима МУП РС (полицијске станице), учествовала су у провођењу кампање „Буди 

видљив, не буди фигура“!. АМД, у циљу повећања безбједности пјешака у саобраћају и 

смањивањем њиховог страдања, вршили су подјелу летака учесницима у саобраћају, 

постављали плакате на посебно предвиђеним мјестима за плакатирање и учествовали су у 
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локалним писаним и електронским средствима информисања, која су пропратила провођење 

ове активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Сигурност“    АМД „Семафор“ Зворник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Шипово“      АМД „Вишеград“ Вишеград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Милићи“      АМД “Сребреница“ “Братунац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       АМД ”Теслић“       АМД „Рогатица“ 
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  АМД „Осмаци“     АМД „Билећа“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Фоча“     АМД „Доњи Жабар“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Берковићи“    АМД „АутоУгљевик“ Угљевик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМД „Градишка“ и Удружење „Мост“ из Градишке АМД „Шамац“(подјела свјетлоодбојних прслука и 

летака) 
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 Учешће АМС РС И АМД у средствима информисања поводом провођења кампање 

"Буди видљив - не буди фигура"  

14. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава почетка превентивне акције "Буди видљив, не буди фигура" у Оштрој Луци. 

15. ФЕБРУАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Српска данас" - Прилог о почетку превентивне акције "Буди видљив, не буди 

фигура" одржаном Основној школи "Десанка Максимовић" у Оштрој Луци. 

19. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава предавања за ученике Основне школе "Вук Караџић" у Вијачанима код 

Прњавора. 

20. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са предавања за ученике Основне школе "Вук Караџић" у Вијачанима код 

Прњавора. 

Телевизијске станице: 

- Канал 3 - Прилог о одржаном предавању за ученике Основне школе "Вук Караџић" у 

Вијачанима код Прњавора. 

5. ДЕЦЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава наставка републичке превентивне кампање "Буди видљив, не буди 

фигура" у Основној школи "Доситеј Обрадовић" у мјесту Разбој код Српца. 

6. ДЕЦЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најаве и извјештаји поводом наставка републичке превентивне кампање "Буди 

видљив, не буди фигура" у Основној школи "Доситеј Обрадовић" у мјесту Разбој код Српца. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Елта ТВ, Канал 3, АТВ,... - Прилози о наставку републичке превентивне кампање "Буди 

видљив, не буди фигура" у Основној школи "Доситеј Обрадовић" у мјесту Разбој код Српца. 

Радио станице: 

- Радио РС, Радио Градишка, Контакт радио, Уно радио,... - Информације о наставку 

републичке превентивне кампање "Буди видљив, не буди фигура" у Основној школи "Доситеј 

Обрадовић" у мјесту Разбој код Српца. 

7. ДЕЦЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Информације о наставку републичке превентивне кампање 

"Буди видљив, не буди фигура" у Основној школи "Доситеј Обрадовић" у мјесту Разбој код 

Српца. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - прилог о наставку републичке превентивне кампање 

"Буди видљив, не буди фигура" у Основној школи "Доситеј Обрадовић" у мјесту Разбој код 

Српца. 

 

 

4.3. Кампања „Освјетлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом.“ 

 

 Ауто мото савез Републике Српске и ауто мото друштва, заједно са Министарством 

саобраћаја и веза Републике Српске, Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде 

Републике Српске, Министарством унутрашњих послова Републике Српске, Агенцијом за 

безбједност саобраћаја Републике Српске, и локалним заједницама, у периоду од 15. до 31. 

марта 2017. године провели су превентивну активност (кампању) под називом „Осветлај 

образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом“.  
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           Циљ провођења кампање „Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим 

ротационим свјетлом“ јесте повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској 

кроз повећање безбједности возача трактора, на јавним путевима, а циљна група су возачи 

трактора. 

           Провођењем ове активности покушало се утицати на промјену ставова код возача 

трактора како би на јавном путу учествовали са технички исправним трактором, чистим и 

исправним свјетлосносигналним уређајима, користили жуто ротационо свјетло, безбједно 

превозили лица и терет на тракторској прилколици, поштивали саобраћајна правила и слично. 

Реализацијом кампање очекује се веће поштовање прописа из безбједности саобраћаја и 

повећан опрез возача на јавном путу, већи степен техничке исправности трактора и 

прикључних возила за трактор, веће кориштење жутог ротационог свјетла приликом кретања 

по јавном путу, безбједнији превоз лица и терета на тракторским приколицама . 

Кампања „Освјетлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом“, 

реализовала се преношењем поруке до циљне групе средствима масовне комуникације, путем 

телевизије, радио станица, штампаних материјала (летака, плаката, текстова у писаним 

средствима информисања), интернет портала и у свакодневним извјештајима ИДЦ АМС РС. За 

потребе кампање израђен је тв спот, радио џингл, летак и плакат. У оквиру кампање вершена је 

подјела и жутих ротационих свјетала која на основу Закона о основама безбједности саобраћаја 

на путевима у БиХ (члан 90. Став 6.), морају бити упаљена на трактору за вријеме вожње по 

јавном путу. Употребом жутих ротационих свјетала, возачи трактора, за вријеме вожње на 

јавном путу су видљиви за друге возаче моторних возила, нарочито ноћу и у условима самњене 

видљивости. 

 Активности у Новом Граду 

Званичано, кампања је почела 15. 03. 2017. године, у Новом Граду, у организацији Ауто 

мото савеза Републике Српске и Ауто мото друштва „Уна“ Нови Град. Тог дана представници 

наведених субјеката безбједности саобраћаја посјетили су возаче трактора са подручја ове 

општине, који су били окупљени у просторијама Културног цернтра Нови Град. За окупљене 

трактористе одржана су едукативна предавања и информативни разговор о значају поштивања 

прописа из безбједности саобраћаја, безбједног управљања трактором  те безбједног превоза 

лица и терета на трактору и тракторској приколици.  

Окупљеним трактористима подјељена су жута ротациона свјетла, свјетлоодбојни 

прслуци, као и едукативни материјали.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Посјета трактористима са подручја општине Нови Град 

 

 Активности у Новој Тополи, Градишка 

 

Представници Ауто мото савеза Републике Српске и Агенције за безбједност саобраћаја 

Републике Српске посјетили су 20. марта 2017. године возаче трактора са подручја Нове 

Тополе, који су били окупљени у просторијама мјесне заједнице у Новој Тополи, у 

организацији Ауто мото друштва „Градишка“ и Ауто мото савеза Републике Српске. За 

окупљене трактористе одржала су се едукативна предавања и информативни разговор о значају 

поштивања прописа из безбједности саобраћаја, безбједног управљања трактором и безбједног 
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превоза лица и терета на трактору и тракторској приколици. Подјељена су им и жута ротациона 

свјетла, свјетлоодбојни прслуци, као и едукативни материјали.  

Предавањима су присиствовали и представници локалне заједнице и МУП РС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Посјета трактористима у Новој Тополи 

 Активности у Драксенићу  

Представници Ауто мото савеза Републике Српске и Агенције за безбједност 

саонбраћаја Републике Српске посјетили су 22. марта 2017. године возаче трактора са подручја 

К. Дубице, који су били окупљени испред и у просторијама Друштвеног дома у Драксенићу, у 

организацији Ауто мото друштва „К. Дубица“ и Ауто мото савеза Републике Српске. За 

окупљене трактористе одржала су се едукативна предавања и информативни разговор о значају 

поштивања прописа из безбједности саобраћаја, безбједног управљања трактором и безбједног 

превоза лица и терета на трактору и тракторској приколици. Предавањима су присиствовали и 

представници локалне заједнице и МУП РС. Окупљеним трактористима подјељена су и жута 

ротациона свјетла, свјетлоодбојни прслуци, као и едукативни материјали.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Посјета трактористима у Драксенићу 

 Активности у Челинцу и Старој Дубрави 

 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Челинац организовало је 

савјетовање за пољопривренике. Једна од теме била је безбједност пољопривредника на 

путевима. Представници Агенције за безбједност саобраћаја и Ауто-мото савеза присутнима су 

одржали кратку презентацију о безбједном учешћу трактора и пољопривредних машина на 

путевима, напоменувши да је у току кампања „Освјетлај образ домаћине, означи трактор жутим 

ротационим свјетлом“. Савјетовање је одржано на двије локацје у скупштинској сали Општине 

челинац и у ОШ „Новак Пивашевић“ у Старој Дубрави.Присутним пољопривредницима 

уручена су жута ротациона свјетла и едукативни леци. 

 

 

 

 

 

 
Посјета трактористима у Челинцу и Старој Дубрави 
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 Активности у Станарима 

 У оквиру кампање „Освјетлај образ домаћине! Означи трактор ротационим свјетлом“ у  

27.марта 2017. године у Центру за културу у Општини Станари одржано је предавање за 

пољопривреднике из овог краја. Представници Агенције за безбједност саобраћаја и Ауто-мото 

савеза и Ауто мото друштва „Добој“ присутне су упознали са законсим обавезама која су 

обавезна за ову категорију возила. Након одржаног предавања присутним су подјељена жута 

ротациона свјетла, свјетлоодбојни прслуци и едукативни материјал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Посјета пољопривредницима Станара, Добој 

 

 Активности у Трнопољу, Приједор 

У организацији Ауто мото друштва „Приједор“ у договору са ЦЈБ Приједор и органом 

Града Приједора за рад мјесних заједница и секретаром Мјесне Заједнице, окупљено је 30. 

марта 2017. године преко тридесет тракториста испред и у просторијама мјесне заједнице 

Трнопшоље. Представници Ауто мото савеза Републике Српске за окупљене возаче трактора 

одржали су превентивно образовна предавања и информативни разговор о значају поштивања 

прописа из безбједности саобраћаја, безбједног управљања трактором и безбједног превоза 

лица и терета на трактору и тракторској приколици. Окупљеним трактористима подјељена су и 

жута ротациона свјетла, свјетлоодбојни прслуци, као и едукативни материјали.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Посјета трактористима у Трнопољу 

 

 Активности у Братунцу,  

У организацији АМД „Сребреница“ Братунац, а у сарадњи са ПС Братунац 28.03.2017. 

год окупљени су трактористи са подручја општина Сребреница и Братунац, испред Тржног 

центра „Робот“. Окупљеним трактористима представници АМД „Сребреница“ подијелили су 

ротациона свјетла и едукативне материјале. Организовано је и предавање од стране вође 

саобраћајног сектора ПС Братунац о безбједном учешћу возача трактора у саобраћају. Послије 

предавања послужен је и ручак за пољопривреднике. Наведеним активностима присуствовали 

су и представници АМД „Угљевик“ и АМД „Доњи Жабар“. 
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Кампања је медијски пропраћена путем Facebook странице AMD“Srebrenica”, портала 

eSrebrenica, UPSMedia и дневног листа “Вечерње новости”. У оквиру UPSMedia, поред портала 

и Facebook странице, ТВ прилог о проведеној кампањи је објављен на YouTube каналу и 

емисији “Ритам регије”. “Ритам регије” је емисија која се емитује, поред YouTube канала, на 

десет телевизијских кућа како у земљи тако и у иностарнству (Вогошћа, Бостел, Бехар, Прима-

Бајина Башта, дијаспора ...). UPSMedia емитује и радио програм на фреквенцији РТРС-а за 

Сребреницу и Братунац, путем којег је такође промовисана кампања у оквиру емисије “Тема 

дана”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности са трактористима у Братунцу 

 

 Активности АМД „Уна“ Нови Град, у Крупи на Уни, 

Представници Ауто-мото савеза Републике Српске и Ауто-мото друштва "Уна" Нови Град 

одржали су 6. априла 2017.године у Крупи на Уни стручно предавање за пољопривреднике из 

те општине, и том приликом им подијелили жута ротациона свјетла, свјетлоодбојне прслуке и 

саобраћајно-превентивне материјале. 

Предавање и подјелу материјала пољопривредницима организовало је Ауто-мото друштво 

"Уна" у оквиру републичке кампање "Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим 

ротационим свјетлом". 

Ову активност заједно се спроводи са Министарством саобраћаја и веза РС, Министарством 

унутрашњих послова РС, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, 

Агенцијом за безбједност саобраћаја РС, пољопривредним удружењима и локалним 

заједницама.  

Кампањом "Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом" жели се 

утицати на промјену ставова код возача трактора како би на јавном путу учествовали са 

технички исправним трактором, чистим и исправним свјетлосносигналним уређајима, 

користили жуто ротационо свјетло, безбједно превозили лица и терет на тракторској 

прилколици, те поштивали саобраћајна правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Окупљање пољопривредника у Крупи на Уни 

 

 Остале активности АМД у току трајања кампање 

 АМД, самостално или у сарадњи са представницима пољопривредника са локалних 

подручја, локалних заједница и МУП РС (полицијске станице) учествовали су у провођењу 

превентивне активности „Осветлај образ, домаћине, означи трактор жутим ротационим 

свјетлом“.  



                                 32 

 Представници АМД вршили су подјелу латака возачима трактора и постављање плаката 

на мјестима предвиђеним за њихово постављање, а учествовали су и у радио и телевизијским 

емисијама које су имале за тему безбједно учешће возача трактора, како на јавним тако и на 

некатегорисаним путевима (пољски, шумски и сл.). АМД која имају web стране и путем њих су  

преносила поруку до циљне групе. 

 У току кампање окупљање трактотриста и подјелу жутих ротационих свјетала, 

свјетлоодбојних прслука и едукативних материјала вршила су и сљедећа АМД: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Шипово“   АМД „Угљевик“    АМД „Љубиње“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Зворник“   АМД „Осмаци“   АМД „Берковићи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         АМД „Билећа“ 
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 Учешће АМС РС И АМД у средствима информисања поводом провођења кампање 

„Осветлај образ, домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлом“.  

13. МАРТ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава републичке превентивне кампање "Освјетај образ домаћине! 

Обиљежи трактор жутим ротационим свјетлом". 

14. МАРТ 

Телевизијске станице: 

- АТВ, Елта кабел мрежа - Тематски прилози о обуци малишана на покретном полигону за 

обуку дјеце у саобраћају постављеном у Бањалуци у оквиру "Дана отворених врата Високе 

школе унутрашњих послова Управе за полицијско образовање МУП-а Републике Српске". 

- РТРС - Прилог са одржаног предавања за пољопривреднике у Старој Дубрави и Челинцу у 

оквиру најаве кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор жутим ротационим 

свјетлом". 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске - Прилог са одржаног предавања за пољопривреднике у Старој 

Дубрави и Челинцу у оквиру најаве кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор 

жутим ротационим свјетлом". 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава републичке превентивне кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор 

жутим ротационим свјетлом". 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Најава републичке превентивне кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи 

трактор жутим ротационим свјетлом". 

15. МАРТ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са почетка републичке превентивне кампање "Освјетај образ домаћине! 

Обиљежи трактор жутим ротационим свјетлом" у Новом Граду. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН телевизија, АТВ, Елта телевизија,... - Прилози о почетку републичке превентивне 

кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор жутим ротационим свјетлом" у Новом 

Граду. 

- РТРС - Емисија "У фокусу" - Тема "Учешће возача трактора и других радних машина у 

саобраћају". 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске - Прилог о почетку републичке превентивне кампање "Освјетај образ 

домаћине! Обиљежи трактор жутим ротационим свјетлом" у Новом Граду. 

16. МАРТ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји са почетка републичке превентивне кампање 

"Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор жутим ротационим свјетлом" у Новом Граду. 

19. МАРТ 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава подјеле жутих ротационих свјетала, свјетлоодбојних прслука и превентивних 

материјала у оквиру кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор жутим ротационим 

свјетлом" у Новој Тополи. 

20. МАРТ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са подјеле жутих ротационих свјетала, свјетлоодбојних прслука и 

превентивних материјала у оквиру кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор 

жутим ротационим свјетлом" у Новој Тополи. 

Телевизијске станице: 

- БХТ 1, Канал 3 - Прилози о одржаној подјели жутих ротационих свјетала, свјетлоодбојних 

прслука и превентивних материјала у оквиру кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи 

трактор жутим ротационим свјетлом" у Новој Тополи. 
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Радио станице: 

- Радио Градишка - Прилог о одржаној подјели жутих ротационих свјетала, свјетлоодбојних 

прслука и превентивних материјала у оквиру кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи 

трактор жутим ротационим свјетлом" у Новој Тополи. 

 

21. МАРТ 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји о одржаној подјели жутих ротационих свјетала, 

свјетлоодбојних прслука и превентивних материјала у оквиру кампање "Освјетај образ 

домаћине! Обиљежи трактор жутим ротационим свјетлом" у Новој Тополи. 

22. МАРТ 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - Извјештај о подјели жутих ротационих свјетала, свјетлоодбојних прслука и 

превентивних материјала у оквиру кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор 

жутим ротационим свјетлом" у Републици Српској. 

26. МАРТ 

Телевизијске станице: 

- Канал 3 - Емисија "Земља извор живота" - Тематски прилог о подјели жутих ротационих 

свјетала, свјетлоодбојних прслука и превентивних материјала у оквиру кампање "Освјетај образ 

домаћине! Обиљежи трактор жутим ротационим свјетлом" у Новој Тополи. 

30. MАРТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о одржаној подјели жутих ротационих свјетала, свјетлоодбојних прслука и 

превентивних материјала у оквиру кампање "Освјетај образ домаћине! Обиљежи трактор 

жутим ротационим свјетлом" у Трнопољу код Приједора. 

06. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са подјеле жутих ротационих свјетала пољопривредницима у Крупи на Уни 

у оквиру превентивне кампање "Освјетлај образ домаћине! Означи трактор жутим ротационим 

свјетлом". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о подјели жутих ротационих свјетала пољопривредницима у Крупи на Уни у 

оквиру превентивне кампање "Освјетлај образ домаћине! Означи трактор жутим ротационим 

свјетлом". 

4. 4. Превентивна активност (кампања) "Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад!“ 

АМС РС и ауто мото друштава, у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза Републике 

Српске, Министарством унутрашњих послова Републике Српске и Агенцијом за безбједност 

саобраћаја Републике Српске, у периоду од 10. до 24. априла 2017. године проводили су 

превентивну активност, кампању, под називом "Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад!“ 

У току 2016. години у саобраћајним незгодама на путевима у Републици Српској смртно је 

страдало 8 возача мотоцикла и мопеда, 63 је задобило тешке тјелесне повреде, а 108 је задобило 

лаке тјелесне повреде. У саобраћајним незгодама у којим учествују возачи мотоцикла и мопеда, 

поред возача мотоцикла и мопеда, често страдају и путници који се превозе са њима, на 

мотоциклу или мопеду. 

 Циљ провођења кампање "Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад!“ био је повећање 

безбједности возача мотоцикла и мопеда у саобраћају, односно смањење броја погинулих и 

тешко повријеђених мотоциклиста и мопедиста, као и лица која се превозе са њима, у 

саобраћајним незгодама на путевима Републике Српске. Кампањом се покушало утицати на 

промјену негативних ставова и понашања код возача мотоцикла и мопеда, као и код осталих 

возача моторних возила, а подржаваће се понашање у складу са правилима саобраћаја. У току 

трајања кампање возачи мотоцикла и мопеда подсјећали су се на значај употребе заштитних 

кацига и друге заштитне опреме, поштивања саобраћајних прописа, као и на најчешће грешке 

које могу довести до ризичних ситуација и саобраћајних незгода.Такође, у току трајања 

кампање и возачима осталих моторних возила скренула се пажња на потребу повећане 

опрезности према овим категоријама учесника у саобраћају. 



                                 35 

 Порука кампање"Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад!“ првенствено је била 

усмјерена ка возачима (мотоциклистима, мопедистима возачима осталих моторних возила). 

Матерјали који су се користили у току трајања кампање су: писани материјали (леци, плакати, 

текстови у писаним медијима), аудио порука (радио џингл), интернат портали од субјеката 

безбједности саобраћаја, и др. Кампања је званично почела 09. априла 2017. године окупљањем 

мотоциклиста на тргу „Крајина“ у Бања Луци. Дефиле мотоциклиста улицама Бањалуке и 

дружење са суграђанима организовали су Ауто-мото друштво "Бањалука", Мото-клуб "Исток" 

и Ронилачки клуб "Бук" у оквиру отварања мотоциклистичке сезоне 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Окупљени мотоцуиклисти на Тргу Крајина у Бања Луци 

 Активности АМД у току трајања кампање 

 АМД, самостално или у сарадњи са мото клубовима представницима локалних заједница 

и полицијских станица учествовали су у провођењу превентивне активности „"Ретро је ин! 

Вози напријед, погледај назад!“. 

Представници АМД вршили су подјелу летака возачима и постављали плаката на мјестима 

предвиђеним за њихово постављање, а учествовали су и у радио и телевизијским емисијама 

које су пропратиле провођење наведене активности. АМД и путем web страна преносила су 

поруку до циљне групе. Активности АМД у току трајања превентивне кампање приказане су на 

сљедећим фотографијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Љубиње“   АМД „Вишеград“  АМД „Сребреница“ Братунац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         АМД „Берковићи“    АМД „Угљевик“    
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   АМД „Билећа“                        АМД „Градишка“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      АМД „Семафор“ Зворник 

 

 Учешће АМС РС И АМД у средствима информисања поводом провођења кампање 

„Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад“ 

09. АПРИЛ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Елта кабел, Бел канал,... - Дефиле мотоциклиста у Бањалуци пред почетак 

републичке кампање "Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад". 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, Биг радио, Нес радио, Контакт радио... - Прилози и информације о 

дефилеу мотоциклиста у Бањалуци пред почетак кампање "Ретро је ин! Вози напријед, погледај 

назад". 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Извјештаји о одржаном дефилеу мотоциклиста у Бањалуци пред почетак 

републичке кампање "Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад". 

10. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава републичке превентивне кампање "Ретро је ин! Вози напријед, погледај 

назад". 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц - Извјештаји о одржаном дефилеу мотоциклиста у 

Бањалуци пред почетак републичке кампање "Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад". 

11. АПРИЛ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Гостовање поводом почетка републичке кампање "Ретро 

је ин! Вози напријед, погледај назад". 

 

 

4.5. Превентивна активност (кампања) „Завежи, доста приче вежи појас“ 

Ауто-мото савез и ауто мото друштва заједно са Министарством саобраћаја и веза, 

Министарством унутрашњих послова, Министарством здравља и социјалне заштите, 

Агенцијом за безбједност саобраћаја, јeдиницама локалних самоуправа и Радио Телевизијом 

Републике Српске, у периоду од 25. априла до октобра 2017. године проводили су превентивну 

кампању под називом „Завежи, доста приче вежи појас “. 
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     У оквиру наведене кампање АМС РС и АМД су: 

 извршили истраживање ставова и понашања о употреби сигурносних појасева на 

путевима Републике Српске, 

 проводили превентивне активности (превентивне активности проводиле су се у периоду 

од од 25. априла до 30. септембра 2017. године.) 

 Провођење ове кампање има за циљ повећање употребе сигурносних појасева код 

корисника возила који учествују у саобраћају на путевима Републике Српске. Велики број 

истраживања проведених у свијету доказао је ефикасност употребе сигурносних појасева. 

Употребом сигурносних појасева смањује се вјероватноћа смртног страдања за 40-50 % код 

возача и путника на предњим сједиштима и за око 25 % код путника на задњим сједиштима.  

 Ауто мото савез Републике Српске и ауто мото друштва од 2012. године прате степен 

употребе сигурносних појасева на путевима Републике Српске, као једног од основних 

индикатора безбједности саобраћаја, како би се стање безбједности саобраћаја пратило и 

оцјењивало не само на основу броја и посљедица саобраћајних незгода, већ и на основу 

вриједности истражених индикатора).  

Како би се добили полазни подаци о употреби сигурносног појаса у току 2017. године 

АМС РС И АМД провели су први дио истраживања (прво бројања) 20. и 25. априла 2017. 

године на тачно задатим локацијама и у временским интервалима у току дана. Ауто мото 

друштва у току првог бројања евидентирали су употребу/неупотребу сигурносног појаса код : 

 возача, сувозача (одрасли и дјеца) и путнике на задњим сједиштима (одрасле и дјецу) у 

путничким аутомобилима (по задатом минималном узорку); 

 возаче и сувозаче у теретним возилима. 

 Превентивне активности у оквиру ове кампање , проводиле су се у периоду од 25. 

априла до 30. октобра 2017. године. Како би се постигли ефекти повећања употребе 

сигурносних појасева, те како би се утицало на промјену ставова код корисника возила, порука 

се до циљне групе преносила материјалима који су израђени за потребе кампање (радио 

спотови, билборди, леци и др.). За потребе провођења превентивних активности АМС РС 

финансирао је штампање 10 000 летака и 200 плаката, као и њихову дистрибуцију до АМД на 

подручју Републике Српске, односно до циљне групе. 

Како би се добили ставови возача о употреби и значају опотребе сигурносних појасева у 

току вожње, АМД ду вршила у периоду од 20. априла до 15. маја 2017. године и анкетирање 

возача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Изглед летка 
 

Кампања Завежи, доста приче! Вежи појас! је званично почела 25. априла у Бања Луци, када је 

одржана и конференција за новинаре у Полицијској управи Бања Лука.. 
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  Конференција ѕа новинаре поводом кампање „Завежи, доста приче! Вежи појас! 

 Учешће АМД у провођењу превентивне активности „Завежи! Доста приче, вежи појас!“. 

 У оквиру наведене кампање, у периоду од маја до октобра 2017. године, АМД су вршила 

бројање употребе сигурносних појасева код корисника возила као и анкетирање возача о 

значају употребе појаса, те вршили подјелу едукативних материјала. 

 Активности од неких АМД приказане су на наредним фотографијама. АМД „Семафор“, 

АМД „Љубиње“ и АМД „Рогатица“ вршили су у сарадњи са полицијским службеницима 

подјелу летака возачима, те им скретали пажњу на важност употребе сигурносних појасева у 

току вожње. Представници АМД „Фоча“ вршили су анкетирање кандидата за возаче о значају 

употребе сигурносног појаса, у оквиру АМД „Фоча“. Представници АМД „Сребреница“, „АМД 

„Осмаци“, АМД „Берковићи“, АМД „Милићи“, и АМД „Градишка“ вршили су подјелу летака и 

постављање плаката самостално. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 АМД „Семафор“ Зворник“     АМД „Љубиње“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  АМД „Рогатица“     АМД „Фоча“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 39 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  АМД „Сребреница“ Братунац   АМД „Градишка“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  АМД „Берковићи“     АМД „Вишеград“ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     АМД „Милићи“ Милићи      

 

       АМД „Осмаци“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД «Осмаци»    АМД «К. Дубица» 
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 Употреба сигурносних појсева на подручју Републике Српске у току 2017. године, 

резултати истраживања. 

 АМС РС и ауто мото друштава, у току 2017. године, у оквиру кампање: „Завежи! Доста 

приче, вежи појас!, спровели су истраживање понашања корисника путничких и теретних 

возила и ставова возача о прихватању и употреби сигурносних појасева на подручју Републике 

Српске.  

 У току 2017. године истраживање се проводило у два дијела, прије и после проведених 

превентивних и репресивних активности. Циљ провођења истраживање био је сагледавање 

постојећег стања степена употребе сигурносног појаса код возача, сувозача и путника на 

задњим сједиштима у путничким аутомобилима, као и возача и сувозача у теретним возилима, 

ради његовог побољшања, као и праћење ефеката проведенe кампањe и репресивних 

активности у току 2017. године. Истраживање је проведено на одређеним локацијама, на 

путевима у насељу, ван насеља и аутопуту. 

 Метод истраживања који је кориштен како би се добио степен употребе сигурносног 

појаса јесте непосредно опажање возача и путника у возилима на терену. Ставови возача о 

прихватању и употреби сигурносног појаса добијени су методом анкете возача. 

 Употреба сигурносних појасева једна је од најефикаснијих мјера смањења стопе 

страдања у саобраћају. Употребом пасивних елемената безбједности, сигурносних појасева уз 

ваздушне јастуке и наслоне за главу, као и сигурносних заштитних система за дјецу ублажавају 

се посљедице саобраћајних незгода. Разним научно истраживачким радовима доказана је 

ефикасност употребе сигурносних појасева на смањење стопе страдања у саобраћајним 

незгодама. Сигурносни појасеви не утичу на број саобраћајних незгода, него као пасиван 

елемент безбједности возила ефикасно ублажавају посљедице саобраћајних незгода (смањење 

погинулих и повријеђених лица). Иако је употреба сигурносног појаса у Републици Српској 

прописана и обавезна (ЗООБС БИХ), како за возаче, тако и за остале путнике у возилу, 

постојећа техничка рјешења омогућавају избор корисницима возила да ли ће их користити или 

не. Одлука о употреби сигурносног појаса зависи од свијести корисника (возача и путника) у 

возилима. 

 На основу проведених истраживања у свијету, када чеони судар наступи при брзини од 

око 50 km/h, невезани путници бивају одбачени унапријед силом од око три и по тоне, и тада по 

правилу наступају тешке тјелесне повреде, а често и смрт. Ако корисници возила не користе 

сигурносне појасеве, постоји велика вјероватноћа да погину и претрпе тешке тјелесне повреде. 

Невезан путник или дијете на задњем сједишту возила је веома опасно за возача и сувозача. 

Постоји велика могућност да ће возач и сувозач погинути или претрпјети тешке тјелесне 

повреде када тјело невезаних путника на задњем сједишту удари у њих. 

           У земљама које су успоставиле ефикасан и одржив систем управљања безбједношћу 

саобраћаја (Шведска, Велика Бринтанија, Холандија, Њемачка, Аустрија, САД и др.) 

забиљежен је врло висок проценат коришћења сигурносних појасева (преко 90 %). Такође, код 

појединих развијених земаља (Њемачка , Велика Британија, Аустралија) проценат коришћења 

сигурносних појасева на задњим сједиштима креће се и до 90 %. У Извјештају Свјетске 

здравствене организације о стању безбједности саобраћаја наведено је да се употребом 

сигурносних појасева на предњим сједиштима ризик од смртног повређивања смањује до 50%, 

а на задњим сједиштима до 75%.  

           Праћење и оцјењивање стања безбједности саобраћаја раније се вршило само на основу 

броја саобраћајних незгода и њихових посљедица. Овакав вид праћења и оцјењивања стања 

безбједности саобраћаја не нуди довољан увид у факторе који утичу на ниво безбједности 

саобраћаја, укључујући и оне које се могу контролисати, те не пружа поуздане информације о 

постојећем стању, као и о предузимању адекватних мјера и активности. Помоћу индикатора 

безбједности саобраћаја омогућено је и праћење ефикасности реализованих мјера и активности. 

Употреба сигурносних појасева у Републици Српској –резултати мјерења 2017. године 

           Истраживањем су обухваћени возачи, сувозачи и путници на задњим сједиштима у 

путничким аутомобилима, односно њихово стварно понашање са аспекта употребе 
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сигурносних појасева. У теретним возилима употреба сигурносних појасева анализирана је код 

возача и сувозача. 

Циљ истраживања био је утврђивање степена употребе сигурносних појасева, прије и после 

спроведених превентивних и репресивних активности. У истраживању је кориштен метод 

посматрања (непосредно опажање возача и путника у возилу, на терену). Метод посматрања 

(непосредног опажања на терену) заснован је на бројању и евидентирању возача и путника у 

возилу који су користили појасеве у вожњи чиме се добио степен употребе сигурносних 

појасева у Републици Српској, у путничким и теретним возилима, прије и после кампање. 

 Први дио истраживања (прво бројање) извршено је прије проведене кампање, како би се 

утврдио постојећи степен употребе сигурносног појаса код корисника путничких возила 

(возача, сувозача, путника на задњем сједишту) и теретних возила (возача и путника). Други 

дио истраживања (друго бројање) вршено је после проведене кампање и репресивних 

активности, како би се уочили ефекти проведених мјера. 

 Времена опажања на терену бирана су тако да обезбједе репрезентативност узорка, 

односно да се добију довољно велики узорци. Мјерење је обављено у дневним условима 

саобраћаја, пријеподине (од 08,00 до 10,00) и поподине (од 14,00 до 16,00). За бројања су 

одабрани уторак и четвртак.  

 Мјерење употребе појаса вршено је на мјерним мјестима гдје се возила спорије крећу 

или стоје (раскрснице, бензинске пумпе и сл.) 

 Први дио истраживања (прво бројање) у току 2017. године провео се 20. и 25. априла 

2017. године.  

 У току првог бројања опажено је 24830 путничких возила, укупно на свим локацијама 

опажања (насеље, ван насеља и аутопут). На терену је опажено 24830 возача, 11213 сувозача 

и 6872 путника на задњем сједишту.У насељу су прикупљени подаци о употреби појаса од 

13564 возача (13564 возила), 5534 сувозача и 3214 путника на задњем сједишту. Ван насеља су 

прикупљени подаци о употреби безбједносног појаса код 10826 возача (возила), 5381 сувозача и 

3449 путника на задњем сједишту. На аутопуту опажено је 440 возила (возача), 298 сувозача 

и 209 путника на задњем сједишту. Опажена су и 7442 теретна возила, за које се 

евидентирала употреба/неупотреба сигурносних појасева код 7442 возача и 1498 путника. 

Након првог дијела истраживања спроведена је једномјесечна кампања (превентивне 

активности), те повремене репресивне активности, које су се проводиле све до октобра 2017. 

године. 

 Други дио истраживања проведен је 19. и 24. октобра 2017. године. У другом дијелу 

истраживања (друго бројање) опажено је 28250 возила (возача), 12417 сувозача и 7068 

путника на задњем сједишту. У насељу су прикупљени подаци о употреби безбједнсосног 

појаса од опажених 13560 возила. У њима је евидентирано 13560 возача, 5520 сувозача и 3190 

путника на задњим сједиштима. Ван насеља евидентирано је 13470 возилo у којима је 

опажено 13470 возача, 6252 сувозача и 3632 путника на задњем сједишту. На локацијама на 

аутопуту евидентирано је 1220 возила, односно 1220 возача, 645 сувозача и 246 путника на 

задњем сједишту.  

У току другог бројања опажено је 7469 теретних возила за које се евидентирала 

употреба/неупотреба сигурносних појасева код 7469 возача и 1226 путника. 

 Резултати употребе сигурносних појасева код корисника путничких возила  

 

Употреба сигурносних појасева код возача (укупно насеље, ван насеља и аутопут)  

 У току 2017. године анализирајући податке добијене непосредним опажањем возача на 

терену (укупно путеви у насељу, ван насеља и аутопут), прије проведене кампање, добијено је 

да сигурносни појас користи 62 % (61,82 %) возача у току вожње на путевима Републике 

Српске. Након проведене једномјесечне кампање и повремених репресивних активности, те 

након извршеног другог бројања, забиљежено је да 61 % (61,43 %) возача користи безбједносне 
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појасеве (график 1). Спроведена кампања (превентивне и репресивне активности) у току 2017. 

године није утицала је на повећање употребе сигурносних појасева код возача (укупно 

локације у насељу, ван насеља и аутопут) у односу на резултате са првог бројања у току 2017. 

године. Употреба сигурносног појаса повећана је у току 2017. године за 13 % у односу на прво 

бројање које је обављено у току 2016. године. Разлози повећања употребе појаса могу се наћи у 

већим казненим одредбама за не употребу сигурносних појасева код корисника возила, које су 

наведене у Закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на 

путевима у БиХ, који је ступио на снагу у фебруару 2017. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                График 1. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код возача (укупно  

                                  све локације опажања) након првог и другог бројања  у току 2017. године 

Табела 1. Приказ полне структуре узорка и процентуалне употребе појаса код опажених возача од 2012. до 2017. 

6одине 

возачи 

прије кампање после кампање 

мушко женско укупно мушко женско укупно 

2012. год 

број опажених 24136 4628 28764 19741 3763 23504 

везаних (%) 35.56 56.14 38.87 47.26 67.18 50.45 

2013. год 

број опажених 30886 6152 37038 29208 5356 34564 

везаних (%) 42.09 58.44 44.81 44.75 62.7 47.53 

2014. год 

број опажених 24231 4780 29011 22799 4013 26812 

везаних (%) 39.87 59.18 43.05 46.8 62.75 49.18 

2015.год. 

број опажених 23763 4857 28620 24094 5267 29361 

везаних (%) 45.52 63.25 48.53 47.49 67.63 51.1 

2016.год. 

број опажених 26426 5605 32031 22897 5070 27967 

везаних (%) 45.59 63.44 48.42 43.53 61.58 46.80 

2017. год 
број опажених 19894 4936 24830 22922 5328 28250 

везаних (%) 58.89 73.66 61.82 58.49 74.06 61.43 

 

 Анализирајући резултате добијене непосредним опажањем возача, посматрано по 

локацијама опажања и по полу (табела 1.), у свим годинама у којима је вршено истраживање, 

уочено је да возачи мушког пола мање користе сигурносне појасева у односу на возаче женског 

пола. Код возача женског пола стопа употребе појаса је већа на путевима у насељу, ван насеља 

и аутопуту у односу на возаче мушког пола (график 3).  

 Анализом резултата употребе сигурносних појасева код возача у току 2017. године 

уочено је да сигурносни појас у насељу користи мање возача у односу на локације ван насеља. 

Разлози веће употребе појасева на путевима ван насељених мјеста код возача (и код мушкараца 

и код жена) могу се наћи у већим брзинама кретања њихових возила и у дужим релацијама 

путовања (график 2). 
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Гртфик 2. Процентуална расподјела везаних и невезаних возача сигурносним појесем а подјељено по локацијама (у насељу, ван 

насеља и на ауто-путу)и полу, након другог бројањау току 2017. Године 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Гртфик 3. Процентуална расподјела везаних и невезаних возача сигурносним појесем подјељено по локацијама (у насељу, ван 

насеља и на ауто-путу)и полу, у току 2017. године 
 

 

 

 У току 2017. године истраживање употребе сигурносног појаса вршено је на подручју 43 

АМД, односно 43 локалне заједнице. Подаци о употреби појаса обрађивани су са подручја 34 

АМД, односно 34 локалне заједнице. У свакој локалној заједници, снимање употребе појаса 

вршено је на локацијама у насељу, ван насеља и аутопуту. Употреба сигурносног појаса код 

возача по локалним заједницама у Републици Српској приказана је на графику 4. Најмањи 

проценат употребе сигурносног појаса код возача уочен је у Шипову (26 %), док безбједносне 

појасеве највише користе возачи у Дринићу и Приједору (график 4. и график 5.). 
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График 4. Процентуална расподјела употребе безбједносних појасева код возача по општинама-градовима у РС 

(укупно локације у насељу, ван насеља и на ауто-путу) након првог бројања 

 
График 5. Процентуална расподјела употребе безбједносних појасева код возача по општинама-градовима у РС 

(укупно локације у насељу, ван насеља и на ауто-путу) након другог бројања 

 
 

Употреба сигурносних појасева код сувозача (укупно насеље, ван насеља и аутопут) за 2017. годину 

 Обрадом резултата са првог бројања, у току 2017. године, на узорку од 11 213 сувозача 

(одрасли и дјеца), добијено је да 65,06 % користи сигурносни појас, укупно на свим локацијама 

опажања, на путевимa, у Републици Српској (график 6). 

 Након извршеног другог бројања, на узорку од 12417 сувозача (одрасли путници и 

дјеца), те обраде резултата, добијено је да 65,27 % користи сигурносни појас, на свим 

локацијама опажања (график 6). Проведене мјере нису утицале на повећање употребе 

сигурносног појаса код сувозача. 
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        График 6. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код сувозача у току 2017. године 

 

У току 2017. године, као и у претходним годинама када су вршена истраживања, сувозачи 

мушког пола су мање склони коришћењу сигурносних појасева у односу на сувозаче женског 

пола (график 8. табела 2.). Сувозачи женског пола, као и возачи женског пола имају изграђенији 

став о значају употребе сигурносног појаса током вожње у односу на сувозаче и возаче мушког 

пола. 

 

 

 

 

 

 

 
График 7. Процентуална расподјела употребе сигурносних   График 8. Процентуална расподјела употребе 

појасева   

                 појасева  код одраслих и дјеце на мјесту                         код сувозача, мушко и женско и дјеца  
                   сувозача            након другог бројања 

  

Табела 2. Приказ структуре узорка и процента употребе појаса код опажених сувозача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Употреба сигурносних појасева на предњим сједиштима (укупно код возача и сувозача) 

у току 2017. године износила је 62 %, и прије и након проведених превентивних и репресивних 

активности. 

 На основу резултата добијених по локацијама опажања у току 2017. године, уочено је да 

је проценат коришћења сигурносног појаса од стране сувозача, као и код возача, мањи у насељу 

сувозачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско дијете укупно мушко женско дијете укупно 

2012. 

год 

број опажених 5150 5499 425 11074 4205 4473 231 8909 

везаних (%) 32.97 41.66 9.18 36.37 45.3 58.75 23.38 51.49 

2013. 

год 

број опажених 6898 7422 528 14848 6351 6982 450 13783 

везаних (%) 42.26 55.83 31.06 48.65 43.36 61.76 47.11 52.8 

2014. 

год 

број опажених 5479 5163 346 10988 5087 5169 308 10564 

везаних (%) 38.82 51.6 29.19 44.52 45.11 59.86 44.81 52.32 

2015. 

год 

број опажених 6128 6313 323 12764 6440 6751 351 13542 

везаних (%) 42.12 60.62 50.77 51.49 42.11 62.52 51.85 52.54 

2016. 

год 

број опажених 7485 7006 490 14981 6432 5825 403 12660 

везаних (%) 42.89 61.53 64.08 52.30 40.39 60.39 49.63 49.89 

2017. 

год 

број опажених 5409 5587 217 11213 6266 5925 226 12417 

везаних (%) 54.89 74.80 67.74 65.06 57.42 73.62 63.72 65.27 
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него ван насеља. Такође, жене сувозачи на путевима у насељу, ван насеља и аутопуту више 

употребљавају појас у односу на сувозаче мушког пола (график 9.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

График 9. Приказ употребе сигурносног појаса код сувозача по локацијама (у насељу, ван насеља и на ауто-путу) и по  
                     полу, у току 2017. године 

 

 
График 10 .Процентуална расподјела употребе безбједносних појасева код сувозача по општинама-градовима 

(укупно  локације у насељу, ван насеља и на ауто-путу) након првог бројања у току 2017. године 

 
График 11 .Процентуална расподјела употребе безбједносних појасева код сувозача по општинама-градовима 

(укупно  локације у насељу, ван насеља и на ауто-путу) након другог бројања у току 2017. године 
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На графицима 10. и 11. приказана је употреба сигурносног појаса код сувозача по локалним 

заједницама у Републици Српској.  
 

 

Употреба сигурносних појасева код путника на задњем сједишту (укупно насеље, ван насеља и 

аутопут) за 2017. годину 

 Методом опажања путника на задњем сједишту, након проведеног првог дијела 

истраживања, добијено је да сигурносни појас у току 2017. године користи 16 % одраслих 

путника. Такође, и у току претходних година, када је вршено истраживање, степен употребе 

сигурносног појаса код одраслих путника био је низак. Степен употребе сигурносних сједалица 

и појаса код дјеце, на задњем сједишту износио је 60 % након првог бројања (график 12.). 

 Након проведених мјера и другог бројања, добијено је да сигурносни појас у току 2017. 

године користило 10 % одраслих путника. Степен употребе сједалица и сигурносног појаса код 

дјеце на задњем сједишту износио је након обраде резултата са другог бројања 55 %, те је у 

односу на резултате проведеног бројања у току 2016. године повећан за 16 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 12. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код одраслих путника и дјеце, на задњем  

                  сједишту (укупно путеви у насељу, ван насеља и ауто пут) у току 2017. године. 

 

Табела 3. . Приказ процента употребе сигурносног појаса од 2012. до 2017. год, код путника на задњем сједисшту 

(укупно за све локације) 

година 
% употребе појаса 

% употребе појаса након проведених 

репресивних и превентивних активности 

разлика првог и 

другог бројања % 

(+/-) 

одрасли дјеца одрасли дјеца одрасли дјеца 

2012. 4 18 8 24 + 4 +6 

2013. 7 19 4 22 -3 +3 

2014. 3 25 5 25 +2 +0 

2015. 8 29 6 39 -2 +10 

2016. 8 40 14 39 +6 -1 

2017 16 60 10 55 -6 -5 
 

Табела 4. Приказ структуре узорка опажених путника на задњем сједишту (одрасли и дјеца) и процента 

употребе појаса/сједалица 

задње сједиште 
прије кампање после кампање 

мушко женско дијете укупно мушко женско дијете укупно 

2012. 

год 

број опажених 1395 1389 1710 4494 1058 1056 1232 3346 

везаних (%) 4.09 3.17 18.36 9.23 5.76 9.66 24.27 13.81 

2013. 

год 

број опажених 1766 1787 2360 5913 1646 1781 2057 5484 

везаних (%) 5.83 7.55 18.64 11.47 3.77 5.17 21.73 10.96 

2014. 

год 

број опажених 1717 1382 1589 4688 1297 1261 1386 3944 

везаних (%) 2.1 3.62 24.92 10.28 3.7 6.26 25.11 12.04 

2015. број опажених 2359 2208 2270 6837 2563 2671 2937 8171 
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год везаних (%) 6.32 10.78 28.81 15.23 4.68 8.05 39.19 18.19 

2016. 

год 

број опажених 2757 2518 2715 7990 2457 2102 2435 6994 

везаних (%) 5.73 9.61 39.52 18.44 4.60 9.23 38.56 17.82 

2017. 

год 

број опажених 2205 2013 2654 6872 2220 2056 2792 7068 

везаних (%) 12.70 19.92 59.68 32.96 8.24 12.45 54.80 27.86 

 

 Одрасла лица која се превозе као путници на задњем сједишту скоро уопште да не 

користе  

сигурносне појасеве у току вожње на путевима Републике Српске. Проведене кампање и 

репресивне активности у току 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. и 2017.године нису оствариле 

значајније позитивне резултате на употребу појаса код одраслих путника на задњем сједишту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 13. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код путника на задњем сједишту по  

 локацијама (у насељу, ван насеља и ауто пут) и по полу у току 2017. Године 

 

 На основу резултата добијених у току 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. и 2017. године, 

степен употребе сигурносног појаса код одраслих лица и сједалица/појаса код дјеце, већи је на 

путевима ван насеља у односу на путеве у насељу. Употреба сигурносних појасева/сједалица 

код путника на задњем сједишту (укупно одрасли и дјеца) у току 2017. године износила је 33 % 

прије, а након проведених превентивних и репресивних активности 28 %, односно уочено је 

неко незнатно повећање првенствено због повећања употребе сједалица код дјеце. Проценат 

употребе појаса и сједалица повећан је за око 10% у односу на 2016. годину, када се вршило 

исптраживање. 

 Жене у улози возача, сувозача и путника на задњем сједишту, користе у већем проценту 

сигурносни појас у односу на мушкарце на истим позицијама у аутомобилу, односно имају 

изграђенији став према значају употребе сигурносног појаса, како на путевима у насељу тако и 

на путевима ван насеља. Одрасли путници на задњем сједишту скоро да не користе појас, док 

код самих родитеља не постоји развијена свијест о значају безбједног превоза дјеце у 

сигурносним сједалицама или на посебним подметачима. 

 

 Резултати употребе сигурносних појасева код корисника теретних возила  

 АМС РС и ауто мото друштва су у оквиру наведене кампање, поред истраживања које се 

односило на употребу сигурносних појасева, код возача и путника у путничким аутомобилима, 

проширили истраживање те мјерили и степен употребе сигурносног појаса код возача и 

путника који су се превозили у теретним возилима, на путевима Републике Српске. Мјерна 

мјеста (локације), као и временски периоди у којима је вршено мјерење били су исти и за 

теретна и за путничка возила. 

 

Употреба безбједносних појасева код возача (укупно насеље, ван насеља и аутопут) 

 Анализом употребе безбједносних појасева код возача теретних возила у току 2017. 

године укупно на локацијама у насељу, ван насеља (отворени пут) и аутопуту, добијено је 
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након првог бројања, на узорку од 7203 возача, да сигурносни појас користи 45 % возача, док 

55% возача га не користи у току вожње (график 13.).  

 Анализирајући податке добијене непосредним опажањем возача на терену након 

извршеног другог дијела истраживања (другог бројања) узимајући при томе у обзир укупан 

узорак од 7689 возача (на свим локацијама опажања), забиљежено је да 49 % возача користи 

сигурносни појас, док њих 51 % га не користи у току вожње (график 14). Употрба сигурносног 

појаса код возача теретних возила повећана је за +4 % након предузетих мјера. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 График 14. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код возача теретних возила (укупно  

                                  све локације опажања) у току 2017. године 

 

Табела 5. Приказ структуре узорка опажених возача теретних возила и процента употребе појаса 

возачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско укупно мушко женско укупно 

2015.год. 
број опажених 8411 94 8505 5320 108 5428 

везаних (%) 33.22 75.53 33.69 40.68 75 41.36 

2016.год. 
број опажених 6502 50 6552 7513 237 7750 

везаних (%) 31.57 54.00 31.75 35.33 65.82 36.26 

2017.год. 
број опажених 7019 184 7203 7469 220 7689 

везаних (%) 44.42 81.52 45.37 48.44 70.45 49.07 

 

 Возачи женског пола теретних возила, као и возачи женског пола путничких возила у 

знатно већем проценту употребљавају сигурносни појас у току вожње у односу на возаче 

мушког пола. 

 Анализом употребе сигурносних појасева код возача теретних возила у току 2015. 2016. 

и 2017. године уочено је да сигурносни појас у насељу користи мање возача у односу на 

локације ван насеља-отворени пут (график 15.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 15. Процентуална расподјела везаних/невезаних возача теретних возила сигурносним појасевима подјељено по 

локацијама у насељу и ван насеља  
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Употреба безбједносних појасева код путника сувозача (укупно насеље, ван насеља и аутопут) 

 У току 2017. године, након првог мјерења употребе сигурносног појаса на узорку од 

1208 путника-сувозача у теретним возилима износила је 46 %, укупно на свим локацијама 

опажања, на путевим у Републици Српској. Након проведене кампање, степен употребе 

сигурносног појаса код путника-сувозача износио је 47 %. У односу на резултате мјерења из 

2016. године степен употребе сигурносног појаса повећан је за око + 12 % (друго бројање).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 16. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код путника -сувозача у теретним    

                  возилима (укупно путеви у насељу, ван насеља и ауто пут) у току 2017. Године 

 

Табела 6. Приказ структуре узорка и процента употребе појаса код опажених сувозача у теретним возилима 

сувозачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско дијете укупно мушко женско дијете укупно 

2015. 

год 

број опажених 1570 298 1 1869 1004 256 4 1264 

везаних (%) 29.17 47.65 0 32.10 33.47 66.02 0 39.95 

2016. 

год 

број опажених 1058 186 0 1244 1225 305 3 1533 

везаних (%) 27.98 45.70 0 30.63 29.47 51.48 0 33.79 

2017. 

год 

број опажених 1208 257 0 1465 1226 314 1 1541 

везаних (%) 42.72 60.31 0 45.80 40.70 69.11 100 46.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 17. Процентуална расподјела везаних сувозача у теретним возилима сигурносним појасевима подјељено по локацијама 

у насељу, ван насеља и на ауто-путу 

 

 На основу резултата добијених у току 2015. 2016. и 2017. године, степен употребе 

сигурносног појаса код сувозача у теретним возилима већи је на путевима ван насеља у односу 

на путеве у насељу, као и код путничких возила (график 17). 
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 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења превентивне 

аактивности "Завежи! Доста приче, вежи појас" 

 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава и извјештај са почетка републичке кампање "Завежи! Доста приче, вежи појас" 

одржаног у ПС БС Бањалука. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БХТ 1, АТВ, Елта кабел мрежа - Прилози са почетка републичке кампање "Завежи! 

Доста приче, вежи појас" одржаног у ПС БС Бањалука. 

Радио станице: 

- Радио Стари град - Извјештај поводом почетка републичке кампање "Завежи! Доста приче, 

вежи појас" одржаног у ПС БС Бањалука. 

26. АПРИЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји поводом почетка републичке кампање "Завежи! 

Доста приче, вежи појас" одржаног у ПС БС Бањалука. 

 

 

4.6. Превентивна активност (кампања) „ОДАБЕРИТЕ БЕЗБЈЕДАН ПУТ КУЋИ СА 

ЖУРКЕ!“.  

 АМС РС и АМД учествовали су заједно са Министарством саобраћаја и веза, 

Министарством просвјете и културе, Министарством породице, омладине и спорта, 

Министрством унутрашњих послова, Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске и 

локалним заједницама у провођењу превентивне активности  (кампање) „Одаберите безбједан 

пут кући са журке!“.  

 Ова превентивна активност проводи се у периоду од 26. априла до 31. маја, са циљем 

повећања безбједности саобраћаја у Републици Српској, кроз повећање безбједности саобраћаја 

младих возача (од 18 до 21 године живота). 

 На основу података МУП РС, у Републици Српској у току 2016. године догодило се 2439 

саобраћајних незгода са посљедицама по лица. У тим саобраћајним незгодама смртно је 

страдало 130 лица, 703 је задобило тешке тјелесне повреде, а 2878 лакше тјелесне повреде. У 

овим саобраћајним незгодама у старосној групи од 18 до 21 године погинуло је 13 лица, 64 

лица је задобило тешке тјелесне повреде, а 270 лакше тјелесне повреде. 

 У току ове године, овом кампањом првенствено се скреће пажња младим возачима, 

матурантима, који прослављају матуру, а са забаве се кући враћају управљајући возилом под 

утицајем алкохола. Њима ћемо скренути пажњу о штетном утицају алкохола на психофизичке 

способности, о ризику и могућим посљедицама вожње под утицајем алкохола. Провођењем ове 

превентивне активности очекује се смањење учешћа младих возача под утицајем алкохола у 

саобраћају, а самим тим и смањење броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама, 

нарочито у периоду матура у току мјесеца маја. 

 - Активности у Бања Луци (у парку Петар Кочић); 

 - Активности у Приједору; 

 - Наградна игра АМС РС; 

 - Активности АМД „Уна“ Нови Град; 

 - Активности АМД „Угљевик“; 

 - Активности АМД „Козарска Дубица“; 

 - Активности осталих АМД. 

 

 Активности у Бања Луци у парку Петар Кочић 

 Кампања је званично почела у Бањалуци окупљањем матураната средњих бањалучких 

школа у парку „Петар Кочић“. Матуранти су носили транспаренте са исписаним порукама 

путем којих својим вршњацима поручују да одаберу безбједан вид превоза за повратак кући са 

журке.  
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    Активности у парку„Петар Кочић“ у Бања Луци 

 

 Активности у Приједору 

 У организацији Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто мото савеза Републике Српске, 

Ауто мото друштва Приједор и локалне заједнице, Град Приједор, окупули су се матуранти 

приједорских средњих школа испред дворане „Младост“ у Приједору. Окупљененим 

матурантима се обратио и градоначелник Приједора Миленко Ђаковић. Кампања "Одаберите 

безбједан пут кући са журке/матуре" посвећену безбједнијем повратку младих возача са матура, 

коришћењем такси превоза, јавног градског превоза, као и превоза са пријатељима који нису 

конзумирали алкохол биће настављена наредних дана и у другим градовима Републике Српске. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Окупљени матуранти у Приједору 

 

 АМС РС и АМД учествовали су заједно са Министарством саобраћаја и веза, 

Министарством просвјете и културе, Министарством породице, омладине и спорта, 

Министрством унутрашњих послова, Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске и 

локалним заједницама у провођењу превентивне активности  (кампање) „Одаберите безбједан 

пут кући са журке!“.  

 Ова превентивна активност проводила се у периоду од 26. априла до 31. маја, са циљем 

повећања безбједности саобраћаја у Републици Српској, кроз повећање безбједности саобраћаја 

младих возача (од 18 до 21 године живота).  

 Активности по локалним заједницама, односно средњим школама, и са матурантима, 

наставиле су се и у току маја 2017. године. 

 

 Наградна игра АМС РС; 

 Почетком кампање АМС РС отворио је и наградну игру која се проводила путем 

интернет адресе АМС РС. Млади су на интернет адресу слали своје креативне поруке на тему 

"Најопаснија је вожња у пијаном стању на повратку са журке“ путем којих су својим 

вршњацима поручивали колико је опасно учествовати у саобраћају под утицајем алкохола и не 

поштујући саобраћајна правила и прописе. Од почетка наградне игре АМС РС подјелио је 20 

бесплатних једногодишњих "ЕXТРА" чланских пакета АМС РС, за двадесет најбољих порука. 

 АМС РС на овај начин жели да подстакне матуранте из Републике Српске да не сједају 

пијани за волан послије матуре. 

Неке од поруке награђених матураната су сљедеће: 

- Обрати позорност, преузми одговорност - ако пијеш, не вози!, Ивана, Модрича,  

- Не сједај пијан за волан, живи живот и послије матуралне вечери!, Александра, Нови 

Град. 
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- Живот је вриједнији од таксија!, Никола, Бањалука. 

- Матуранти, ауто возите само тријезни! Смањите гас - факултети чекају на вас“, 

Маријана, Угљевик. 

- Зашто пити када се можемо забављати и без алкохола? Не пиј! Бирај живот, а не 

пролазну журку са катастрофалним посљедицама, Данијела, Нови Град. 

- Памет у главу, другари. Не мора се својим колима на матуру. А, ако се баш желиш да се 

мало покажеш пред друштвом, онда полако са пићем. НИКАД БРЖЕ ОД ЖИВОТА, 

Петар, Зворник. 

- Матурално вече је нешто што треба да нам остане у најљепшем сјећању, не дозволите да 

алкохол ту вече претвори у најгору ноћну мору!, Ивана, Нови Град. 

- Вози тријезан, буди везан да не будеш резан!, Александар, Каракај. 

- И није важно колико дуго пијете или шта пијете. Већ је битно шта ће вам се догодити!, 

Владан, Доњи Шепак. 

- Обрати позорност,, преузми одговорност - ако пијеш, не вози!, Ивана, Бањалука. 

- Вријеме журки је тек пред нама. Не дозволите да матурална буде кобна, зато при 

повратку кући користите увијек спреман таxи тата, таxи мама, па чак и праву таxи 

службу. Јер ништа није вриједније од наших живота и журки!, Нина, Бањалука. 

- Ако мислиш пијан возити, возач немој бити!, Ђорђе, Бањалука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активности АМД „Уна“ Нови Град 

 АМД „Уна“ Нови Град заједно са представницима АМС РС организовали су 11. 05. 

2017. године, за окупљена 64 матуранта Средњошколског центра „Ђуро Радмановић“, у Новом 

Граду, саобраћајно образовна предавања „Алкохол и млади“. Предавања су се одржала у 

оквиру превентивне кампање „ОДАБЕРИТЕ БЕЗБЈЕДАН ПУТ КУЋИ СА МАТУРЕ. 

Предавањима су присуствовали и представници Полицијске управе Приједор, као и општине 

Нови Град. 

Присутни матуранти поред слушања наведених предавања имали су могућност да испробају 

специјално дизајниране симулаторе „пијане наочаре“ путем којих су могли да осјете утицај 

алкохола на организам човјека и способности битне за безбједно учешће у саобраћају. 

 

 

 Активности АМД „Угљевик“ Угљевик 

 АМД „Угљевик“ у сарадњи МУП РС, са полицијским службеницима из Угљевика 

организовало је окупљање матураната из средњошколског центра у Угљевику. Том прилоком 

матуранти су написали поруке, којима скрећу пажњу својим вршњацима на опсности 

приликом вожње под утицајем алкохола. 
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 Активности АМД „Угљевик“ 

 

 Активности АМД „Козарска Дубица“ 

 Ауто-мото друштво "Козарска Дубица" организовало је 10. мај 2017. у Средњошколском 

центру "Никола Тесла" у Козарској Дубици предавање за матуранте којим им је скренута 

пажња на опрез у саобраћају током свих дана прославе краја средњошколског образовања, уз 

посебан акценат да пијани не сједају за волан послије матурске вечери. 

Окупљеним матурантима у холу школе обратили су се преставници АМД "Козарска Дубица", 

Полицијске станице за безбједност саобраћаја и професори овог средњошколског центра. 

Матурантима је послије предавања приказан и филм који говори о посљедицама саобраћајних 

незгода. Ова активност спроведена је у оквиру кампање "Одаберите безбједан пут кући са 

журке/матуре", која је почела 28. априла у Републици Српској и трајаће до 31. маја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Активности АМД „Козарска Дубица“ 

 

 

 

 Активности осталих АМД 

  Остала АМД у току трајања кампање, у периоду од 26. априла до 31. маја обишла су 

средње школе на подручу републике Српске и извршола подјелу летака ученицима четвртих 

разреда (матурантима). Нека од АМД су на локалним подручјима у договору са средњим 

школама, полицијским станицама и локалним заједницама организовала окупљање матураната. 

Такође, током тих посјета са матурантима се разговарало о безбједном повратку кући са 

матуре, као и о важности поштивања саобраћајних правила и прописа.   
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 АМД „Семафор“ Зворник 

 

 

 

 

          

 

 
          АМД „Доњи Жабар“ 

 

 
   АМД „Љубиње“ 

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 
   АМД „Берковићи“    АМД „Градишка“ 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АМД „Милићи“   АМД „Вишеград“    АМД „Сребреница“ БРАТУНАЦ 

  

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења превентивне 

кампање „Одаберите безбједан пут кући са журке!“.  

26. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са почетка кампање "Матуранти, одаберите безбједан пут кући на повратку 

са журке" одржаног у бањалучком парку Петар Кочић". 

Телевизијске станице: 
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- АТВ - Прилог поводом почетка кампање "Матуранти, одаберите безбједан пут кући на 

повратку са журке" одржаног у бањалучком парку Петар Кочић". 

27. АПРИЛ 

Дневни листови: 

- Независне новине, Глас Српске - Извјештај поводом почетка кампање "Матуранти, одаберите 

безбједан пут кући на повратку са журке" одржаног у бањалучком парку Петар Кочић". 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај поводом дружења са приједорским матурантима у оквиру кампање 

"Матуранти, одаберите безбједан пут кући на повратку са журке". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ - Прилози о дружењу са приједорским матурантима у оквиру кампање 

"Матуранти, одаберите безбједан пут кући на повратку са журке". 

10. МАЈ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај поводом предавања и дружења са матурантима из Козарске Дубице у оквиру 

кампање "Матуранти, одаберите безбједан пут кући на повратку са журке". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о предавању и дружењу са матурантима из Козарске Дубице у оквиру кампање 

"Матуранти, одаберите безбједан пут кући на повратку са журке". 

- Радио Козарска Дубица -  Извјештај поводом предавања и дружења са матурантима из 

Козарске Дубице у оквиру кампање "Матуранти, одаберите безбједан пут кући на повратку са 

журке". 

15. МАЈ 

Новинске агенције: 

- Срна - Информација о бесплатној подјели 100 АМС РС чланских пакета матурантима из 

Републике Српске у оквиру кампање "Матуранти, одаберите безбједан пут кући на повратку са 

журке". 

16. МАЈ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Информација о бесплатној подјели 100 АМС РС 

чланских пакета матурантима из Републике Српске у оквиру кампање "Матуранти, одаберите 

безбједан пут кући на повратку са журке". 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Информација о бесплатној подјели 100 АМС РС чланских 

пакета матурантима из Републике Српске у оквиру кампање "Матуранти, одаберите безбједан 

пут кући на повратку са журке". 

 

4.7. Превентивна активност (кампања) „Успори! Твој живот и другима значи“; 

 АМС РС и ауто мото друштва заједно са Министарством саобраћаја и веза, 

Министарством унутрашњих послова, Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске и 

јединицама локалне заједнице проводили су у току мјесеца јуна, јула и августа превентивну 

кампању под називом: "УСПОРИ! ТВОЈ ЖИВОТ И ДРУГИМА ЗНАЧИ“. Ову кампању 

подржава и учествује у њеном провођењу и „Ауто Миловановић“, аутодијелови Д.О.О.  

Кампања ће се проводити у периоду од 9.јуна до 31. августа 2017. године. 

Брзина кретања возила индентификована је као кључни фактор ризика настанка 

саобраћајних незгода и повреда у њима. Истраживања су показала да са порастом брзине 

кретања расте вјероватноћа да ће возило учествовати у незгоди, али расте и тежина посљедица 

насталих у незгоди. Вожња брзином већом од дозвољене један од основних фактора ризика у 

саобраћају, који подједнако утиче како на број саобраћајних незгода тако и на тежину повреда 

у тим саобраћајним незгодама.  

 На основу података Свјетске здравствене организације вожња непрописном и 

неприлагођеном брзином утицала је на настанак трећине саобраћајних незгода са погинулим 

лицима у високо развијеним, а у неразвијеним и средње развијеним земљама на половину 

саобраћајних незгода са смртним посљедицама. На основу података МУП РС, у току 2016. 
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године укупно се догодило 121 саобраћајна незгода са погинулим лицима, од чега је 65 

саобраћајних незгода (53 ,7%) због вожње непрописном и неприлагођеном брзином . 

 Како би се повећао ниво безбједности саобраћаја у Републици Српској субјекти 

безбједности саобраћаја су припремили наведену кампању посвећену смањењу броја возача 

који не поштују ограничења брзине кретања возила на путевима у Републици Српској, a самим 

тим смањење броја саобраћајних незгода чији је узрок непрописна и неприлагођена брзина. 

 Истраживања показују да од 40-50 % возача управља возилом брзинама већом од 

ограничења. На основу истраживања које је провео АМС РС на путевима у насељима, у 

дневним условима вожње, 36,28 % возача управља возилом брзином већом од ограничења за 

насеље. На локацијама ван насеља, у дневним условима вожње 55,78 %  возача вози брзином 

изнад ограничења. (http://www.ams-rs.com/preventiva/istrazivanja/brzina). 

 Кампања је званично почела у Бања Луци организовањем догађаја на Тргу „Крајина“ на  

ком су учествовали наведени субјекти безбједностиу саобраћаја и партнер кампање „Ауто 

Миловановић“ Д.О.О., те и дјеца из вртића. За дјецу из вртића поставио се саобраћајни полигон 

на ком су возили аутиће. Такође за најмлађе је организована наградна игра, те обезбјеђене 

прикладне награде.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак каммпање - активности на Тргу „Крајина“ Бања Лука 

 Учешће АМД у провођењу превентивне кампање „Успори! Твој живот и другима 

значи“; 

 АМД, самостално или у сарадњи са представницма полицијских станица, локалних 

заједница учествовали су у току мјесеца јуна, јула и августа у провођењу наведене превентивне 

кампање, провођењем различитих превентивних активности, које имају за циљ смањење 

просјечних брзина и повећање поштовања ограничења брзине. Такође, АМД у току трајања 

кампање, вршили су подјелу летака и постављање плаката на мјестима предвиђеним за 

плакатирање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    АМД „Сигурност“ Бјељина        АМД „Сребреница“ Братунац 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ams-rs.com/preventiva/istrazivanja/brzina
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АМД „ Шипово“ Шипово    АМД „Осмаци“ 

 

 

 
 

 

 

 

 
      

 

 

АМД „Фоча“        АМД „Теслић“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  АМД „Доњи Жабар“     АМД“ Берковићи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      АМД „Градишка“     АМД „Шамац“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     АМД «Семафор»Зворник  АМД «Теслић»    АМД «Милићи» 
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 АМД «Билећа»   АМД «Вишеград»   АМД «Љубиње» 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања у провођењу превентивне кампање 

„Успори! Твој живот и другима значи“; 

 

9. ЈУН 

- РТРС, АТВ, Бел канал, Елта кабел,... - Прилози са званичног почетка превентивне кампање 

"Успори! Твој живот и другима значи" на Тргу Крајине у Бањалуци. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, Нес радио, Контакт радио, Уно радио... - Информације о званичном 

почетку превентивне кампање "Успори! Твој живот и другима значи" на Тргу Крајине у 

Бањалуци. 

10. ЈУН 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Вечерње новости... - Извјештаји са одржане манифестације 

"Дани саобраћаја Републике Српске" у Добоју. 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц - Извјештаји са званичног почетка превентивне 

кампање "Успори! Твој живот и другима значи" на Тргу Крајине у Бањалуци. 

 

 

4.8. Превентивна активност (кампања) „Звони да те виде! Нека блиста бициклиста!“; 

 АМС РС и ауто мото друштва заједно са Министарством саобраћаја и веза, 

Министарством унутрашњих послова републике Српске и Агенцијом за безбједност саобраћаја 

Републике Српске проводе превентивну  кампању, под називом :"Звони да те виде! Нека 

блиста бициклиста!“ 

Кампања се проводила у периоду од 15. до 30. јула 2017. године. 

 Подаци Министарства унутрашњих послова Републике Српске у погледу страдања 

бициклиста су алармантни ,због чега провођење кампање, као и сама порука "Звони да те 

виде! Нека блиста бициклиста!“ има првенствено за циљ скретање пажње јавности на степен 

угрожености бициклиста у саобраћају и посљедица саобраћајних незгода у којима учествују 

бициклисти. Циљеви кампање били су да се возачима моторних возила скрене пажња на 

бициклисте и њихову рањивост у саобраћају, а бициклистима да се укаже на опасности којима 

су изложени као и на обавезе које морају да испуне док користе бицикл у саобраћају на јавном 

путу (ношење ретрорефлектујућег прслука, свјетла на предњој и задњој страни бицикла, итд).  

За очекивати је да ће кампања допринијети смањењу броја саобраћајних незгода у којима 

учествују бициклисти, као и смањењу броја погинулих и тешко повријеђених у њима, на 

путевима у Републици Српској. 

Средство преношења поруке, као и у претходним кампањама, били су писани материјали (леци, 

плакати, текстови у писаним медијима), аудио-визуелне порука (видео спот), интернет портали 
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субјеката безбједности саобраћаја у Републици Српској, АМС РС и ауто мото друштава. АМД 

РС финансираои је и израду и штампање медијхских материјала, те њихову дистрибуцију до 

циљне групе. 

 

 Учешће АМД у провођењу превентивне кампање „Звони да те виде! Нека блиста 

бициклиста!“ 

 АМД, самостално или у сарадњи са представницма полицијских станица, локалних 

заједница учествовали су у току мјесеца јула, у провођењу наведене превентивне кампање, 

провођењем различитих превентивних активности, које имају за циљ повећање безбједности 

бициклиста у саобраћају. Такође, АМД у току трајања кампање, вршили су подјелу летака и 

постављање плаката на мјестима предвиђеним за плакатирање. Представници ауто мото 

друштава учествовали су у електронским и писаним средствима информисања која су 

пропратила кампању.  

 

 

 

 

 

 

 

 
АМД „Доњи Жабар“     АМД „Милићи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 АМД „Градишка“    АМД „Билећа“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АМД „Љубиње“    АМД „Берковићи“  АМД“Теслић“ 

 

 

4.9. Учешће у превентивној активности (кампањи) „Буди паметнији од телефона“ 

  

АМС РС и АМД подржали су и заједно са другим субјектима безбједности саобраћаја учествују 

у провођњу превентивне кампање „Буди паметнији од телефона“. Кампању у периоду од 15. 

јула до 01. септембра 2017. године проводи М:тел компанија. М:тел компанија је финансирала 

израду материјала, њихово штампање за потребе кампање, као и емитовање видео спотова, 
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радио џинглова, постављање билборда као и дистрибуцију летака до циљне групе, возача 

моторних возила. 

 На основу резултата истраживања употреба мобилног телефона повезана је са 

повећаним ризиком од настанка саобраћајне незгоде. Истраживања су показала да употреба 

мобилног телефона у току вожње утиче на смањење психофизичких способности као и на 

возачке способности код возача, те доприноси настанку саобраћајне незгоде. Употреба 

мобилног телефона од стране возача моторних возила, током вожње на јавном путу, може бити 

опасна као и вожња под утицајем алкохола. 

 Циљ провођења превентивне кампање јесте промјена ставова код возача у употреби  

мобилног телефона у току вожње, те њихово информисање о могућим опасностима када 

користе мобилни телефон у току вожњи. Представници АМС РС и АМД подржали су 

провођење кампање учешћем у радио телевизијским емисијама, те информисањем јавности о 

њеном провођењу у ИДЦ АМС РС. 

 

  

 

 

  

 

 
 Изглед летка 

 

4.10. Превентивна активност „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!“; 

   Ауто мото савез Републике Српске и ауто мото друштва учествовали су у провођењу 

превентивно-едукативне активности под називом «Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!» 

 Активност се проводила на подручју Републике Српске, у периоду од 01. до 30. 

септембра 2017. године, заједно са Министарством саобраћаја и веза Републике Српске, 

Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, Министарством просвјете и културе 

Републике Српске и Министарством унутрашњих послова Републике Српске. 

         Циљ провођења ове превентивно-едукативне активности јесте повећање нивоа 

безбједности дјеце у саобраћају у Републици Српској, повећањем пажње возача почетком 

школске године у зонама школа, као и едукацијом ученика, родитеља и наставника о 

правилном понашању дјеце у саобраћају и развоју свијести о безбједности дјеце. Циљна група 

којој смо се обраћали су возачи, родитељи и ученици.  

 Порука превентивно-едукативне активности «Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!» 
преносила се путем радио џингла, штампаних материјала, интернет портала и друштвених мрежа. За 

потребе провођења активности и преношења порука до циљне групе израђени су радио џингл, 

распореди часова, плакати, те леци за возаче. Ауто мото друштва су плакате постављала на улазима у 

школе и на објектима у близини школа, а летке подјелили возачима и родитељима. Распореде часова 

ауто мото друштва, као и претходних година, подјелила су ученицима од првог до деветог разреда 

основне школе. 

 У оквиру ове активности првих дана школске године, поред школа били су присутни и 

промотери АМС, као и чланови школских саобраћајних патрола, који су помагали ученицима при 

безбједном преласку улице, те вршили подјелу летака возачима и родитељима у близини школе. 

 Aктивности АМС РС и АМД поводом почетка школске године  

 У оквиру превентивне активности „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас“, која се 

провела у мјесецу септембру 2017. године са циљем заштите дјеце у саобраћају, представници 

Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, Министарства просвјете и културе 

Републике Српске, Министрства унутрашњих послова Републике Српске, Агенције за 

безбједност саобраћаја Републике Српске, Ауто мото савеза Републике Српске и ауто мото 

друштава проводили су активности по основним школама у Републици Српској. Поред 

уобичајених активности које проводе АМД, значајније активности са ученицима основних 

школа проведене су у: 
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 Броду, 

 Дубравама, Градишка, 

 Кнежеву, 

 Бања Луци, 

 Приједору, 

 Доњем Жабару, 

 Фочи, 

 Зворнику, 

 Вишеграду, 
 Берковићима, 

 Љубињу 

 Братунцу и Сребреници, 

 Модричи и Вукосављу, 

 Градишци, 

 Рогатици. 

 Приликом посјета основним школама за ученике првог, другог и трећег разреда одржана 

су саобраћајно образовна предавања, чиме су им пружене могућности да усвоје основна 

правила која су неопходна за њихово самостално и безбједно учешће у саобраћају. Присутни 

ученици добили су и прикладне поколоне (мајице, сликовнице и бојанке, рефлективне 

материјале и др.), које су обезбједили. 

 Активности у Броду 

 Почетак превентивне активности „„Возачи, школа је за нас, опрез је за вас“, званично 

је обиљежен 01. септембра 2017. године посјетом представника Министарства саобраћаја и 

веза, Министарства унутрашњих послова, Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто мото савеза 

Републике Српске, Ауто мото друштва „Теодор Бардак“и општине Брод, основној школи 

„Свети Сава“ у Броду. За ученике од првог до трећег разреда ове школе одржана су предавања 

„10 лекција које живот значе“, чиме су им пружене могућности да усвоје основна правила која 

су неопходна за њихово самостално и безбједно учешће у саобраћају. Присутним ученицима су 

подјељени и прикладни поклони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Активности у Броду 

 

 Активности АМС РС и МПК РС у Дубравама код Градишке 

Министар просвјете и културе Републике Српске, Дане Малешевић, и генерални секретар АМС 

РС, Ранко Бабић, и начелник Општине Градишка Зоран Аџић, посјетили су Основну школу 

"Свети Сава" у Дубравама, код Градишке. Пожељели су присутним првачићима срећан полазак 

и школу уз безбједно кретање у саобраћају. Дјеци су током посјете уручени поколони, 

сликовница „Мала књига за ђака првака“ едукативни леци и школски прибор.  

 

 

 

 
       Активности у ОШ у Дубрави, Градишка 
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 Активности у Кнежеву 

 Представници Ауто мото савеза, Агенције за безбједност саобраћаја, Полицијске 

станице Кнежево у организацији АМД „Кнежево“, посјетили су 04. септембра 2017. године ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ у Кнежеву. Приликом посјете за ученике првог и другог разреда ове 

школе одржана су саобраћајно образовна предавања. Такође, присутним ученицима подјељене 

су саобраћајно образовне сликовнице („Пажљивкова правила у саобраћају“ и „Мала књига за 

ђаке прваке“), мајице, распореди часова, те саобраћајно образовни леци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Активности у Кнежеву 

 Активности у Бања Луци, 

 Представници Ауто-мото савеза Републике Српске посјетили су у 27. септембра 2017. 

године подручну Основну школу "Јован Дучић" у бањалучком насељу Пријечани. Том 

приликом за ученике првог, другог и трећег разреда, одржана су саобраћајно-образовна 

предавања под називом "Десет лекција које живот значе". Више од 60 ученика првих, других и 

трећих разреда учило је како да безбједно учествују у саобраћају приликом доласка и одласку у 

школу, а предавања су одржана на захтјев матичне ОШ "Јован Дучић" у Залужанима. Ученици 

су имали могућност да усвоје основна правила која су неопходна за њихово самостално и 

безбједно учешће у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Активности у ОШ «Јован Дучић»Бања Лука 

 

 Активности у Приједору 

Поводом почетка нове школске године, Ауто-мото друштво "Приједор" у сардњи са ученицима 

и наставницима основне школе организовало је 01. септембра 2017. године подјелу 

превентивних материјала првачићима из Приједора. За  безбједан први дан школе побринули су 

се чланови школских саобраћајних секција, који су своје нове другаре преводили преко улице у 

зонама основних школа. 

 

 

 

 

 

 

 
          Активности у Приједору 
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 Активности у Доњем Жабару, 

 Представници АМД „Доњи Жабар“ заједно са полицијским службеницима, почетком 

школске године, посјетили су основне школе у Доњем Жабару, Пелагићеву и Обудовцу. Том 

приликом за ученике нижих разреда организована су саобраћајно образовна предавања, а 

ученицима су подјељени леци и распореди часови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активности у Доњем Жабару и Пелагићеву 

 Активности у Фочи, 

 АМД „Фоча”, поводом превентивно едукативне акције „Возачи, школа је за нас, опрез је 

за вас!" посјетило је основне школе на подручју општине Фоча. Том приликом малишанима су 

подјељени едукативни материјали и слаткаши. АМД Фоча је 08. септембра у сарадњи са 

полицијском станицом и ОШ „Веселин Маслеша, те члановима школске саобраћајне патроле из 

ове школе, учествовало у провођењу превентивних активности. Дијељени су леци учесницима 

у саобраћају, а дјеци је објашњавано како да се безбједно крећу колвозом. 

Дјеца нижих разреда посјетили су позориште, па су се за њихов безбједан одлазак бринули и 

чланови школске саобраћајне патроле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Активности по ОШ у Фочи 

 Активности у Зворнику 
 Представници АМД „Семафор“ Зворник, заједно са службеницима Полицијске станице за 

безбједност саобраћаја Зворник, те представницима Савјета за безбједност саобраћаја општине Зворник 

и општинске управа Града Зворник, посјетили су 01.09.2017. године ОШ „Десанка Максимовић“ 

Челопек гдје су провели превентивну активност „Возачи,школа је за нас, опрез је за вас!". Приликом 

посјете ученицима је подјељен школски прибор, слаткиши, леци и други образовни материјали. Такође, 

ученици су имали прилику да слушају и предавање о безбједном учешћу дјеце у саобраћају. Чланови 

саобраћајне секције из ове школе су помагали дјеци приликом безбједног доласка и одласка у школу. 

Поводом провођења наведене превентивне активности представници АМД и полицијске станице 

посјетили су 04.09.2017.године ОШ “Свети Сава” Зворник, а 05.09.2017.године ОШ “Јован Цвијић” 

Дрињача, са подручним Школама у Зелињу, Каменицима. Проведене активности су пропраћене у 

средствима информисања (РТРС, БН, Радио Освит) и зворнички портали (Инфо Зворник, Зворник данас 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

 
    Активности по ОШ у Зворнику 
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 Активности у Вишеграду 
 АМД „Вишеград“ је поводом почетка школске године организовало 15.09.2017. године 

извођење интерактивне представе „Три прасета у саобраћају“, у просторијама обданишта 

„Невен“ и у сали ОШ „Вук Караџић“ Вишеград, за ученике од првог до петог разреда. 

Малишани су путем представе имали могућност да усвоје основна знања која су неопходна за 

безбједно кретање пјешака у саобраћају. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

          Активности у Вишеграду 

 
 

 Активности у Берковићима 

 Поводом провођења превентивно-едукативне активности „Возачи, школа је за нас, 

опрез је за вас!“ АМД „ Берковић“ је у сарадњи са ПС Берковићи посјетило ОШ „ Његош“ у 

Берковићима. 

У скопу наведене активности одржано је и предавање дјеци мањег узраста. Предавање су 

одржали полицијски службеници ПС Берковићи. АМД „Берковићи“ почетком школске године 

обезбједило и дежурство промотера испред ове школе који су помагали у безбједносм преласку 

дјеце преко коловоза, приликом доласка и одласка у школу. Провођење превентивно –

едукативне активности „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!“ пропратио је и локални радио 

(Студио Берковићи), а прилог о активностима проведеним у школи постављен је и на веб 

страни Општине Берковићи. 

 

 Активности у Љубињу 

 Поводом почетка школске године АМД“Љубиње“ у сарадњи са припадницима ПС 

Љубиње посјетили су основну школу „Свети Сава“ Љубиње и одржали предавање за ученике 

ове школе. Такође, ученицима су подјељени леци и распореди часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Активности у Љубињу 

 

 Активности у Братунцу и Сребреници 

 Ауто-мото друштво “Сребреница“ је поводом почетка нове школске године, посјетило 

основне школе на подручју Братунца и Сребренице. Током посјете ученицима су подјељени 

леци и едукативни материјали, а са ученицима је разговарано о безбједном преласку улице. 

АМД „Сребреница“, је у сарадњи са основном школом „Вук Краџић“ Братунац учествовало и у 

раду ШСП из ове школе. У току мјесеца септембра чланови ШСП радили су активно са 

првачићима тако што су им помагали прелазитиулицу и објашњавали правила понашања у 

саобраћају. 
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Активност је промовисана путем друштвене мреже Фацебоок на профилу од 

АМД“Сребреница“ и фејсбук странице ОШ „Коста Тодоровић“Скелани. 

(https://www.facebook.com/amdsrebrenica),  

(https://www.facebook.com/ЈУ-ОШ-Коста-Тодоровић). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   Активности у Братунцу и Сребреници 

 

 Активности на подручју Модриче и Вукосавља 

 Представници Ауто-мото друштва "Модрича" током мјесеца септембра одржали су низ 

саобраћајно-образовних предавања "Десет лекција које живот значе", за ученике основних 

школа са подручја општина Модрича и Вукосавље, у оквиру републичке превентивне кампање 

"Возачи, школа је за нас, опрез је за вас". Ученици првих, других и трећих разреда основних 

школа из Модриче и њихови вршњаци из Вукосавља учили су како да буду што безбједнији 

учесници у саобраћају, те да стечено знање пренесу на своје другаре. Представници Ауто-мото 

друштва "Модрича" су, у сарадњи са припадницима Полицијске станице Модрича, дијелили 

ученицима распореде часова и образовне летке о безбједном кретању у собраћају. Све су 

забиљежили и представници медија из РС,а новинар Срне нам је послао и пар фотографија које 

вам достављамо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активности у Модричи 

 

 Активности на подручју Градишке 

 Превентивна активност под називом „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!“  која је 

трајала од 01.09 до 30.09. је реализована од стране Ауто мото друштва „Градишка“ у сарадњи 

са Саобраћајном полицијом Градишка. Тим поводом подјељени су распореди часова свим 

ученицима на подручју општине Градишка као и сав пропагандни материјал везан за ову 

активност. У дјељењу летака је учествовала и Школска саобраћајна патрола из ОШ „Петар 

Кочић“ из Нове Тополе. Такође је одржано едукативно предавање за све првачиће у свим 

школама на општини Градишка, о безбједности у саобраћају.Том приликом су првачичи имали 

прилику да се боље упознају са правилима саобраћаја и како се сигурније кретати од школе до 

куће. На предавањима осим разговора са њима били су им ипуштани разни слајдови 

едукативног карактера као и један цртани филм о безбједности у саобраћају ( „Пажљивко“ ). И 

ова активност је била испраћена од стране медија : РТРС, Радио „Градишка“, Локална ТВ 

„Градишка“. 

 

 

https://www.facebook.com/amdsrebrenica
https://www.facebook.com/ЈУ-ОШ-Коста-Тодоровић
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Активности у Градишци 

 Активности у Рогатици 

 Представници АМД „Рогатица“, у сарадњи са полицијским службеницима полицијске 

станице Рогатица, посјетили су основну школу и за ученике нижих разреда одржали предавање 

и подјелили им распореде часова и друге материјале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      АМД „Рогатица“ 

 

 Активности осталих АМД 

 Представници осталих АМД вршили су подјелу распореда часова и летака ученицима по 

основним школама и возачима , те помагали ђацима у безбједном преласку улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Угљевик“     АМД „Шековићи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   АМД „Осмаци“      АМД „Билећа“ 
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 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења 

превентивне активности „Возачи, школа је за нас , опрез је за вас“ 

1. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са почетка превентивне кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас" у 

Броду. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Канал 3, Алтернативна ТВ,... - Прилози о почетку превентивне кампање "Возачи, 

школа је за нас, опрез је за вас" у Броду. 

- Телевизија Приједор - Прилог о подјели превентивних материјала основцима у Приједору 

поводом почетка превентивне кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас" у Броду.. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, Контакт радио, Уно радио,... - Прилози о почетку превентивне 

кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас" у Броду. 

2/3. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Вечерње новости - Извјештаји са почетка превентивне 

кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас" у Броду. 

4. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржаног саобраћајно-образовног предавања "Десет лекција које живот 

значе" првачићима ОШ "Доситеј Обрадовић" у Кнежеву. 

- Срна - Извјештај са посјете ОШ "Свети Сава" у Дубравама код Градишке поводом почетка 

школске године и републичке кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Прилог о почетку превентивне кампање "Возачи, школа 

је за нас, опрез је за вас" у Броду. 

- РТРС, АТВ - - Прилози о одржаној посјети и подјели превентивних материјала првачићима 

ОШ "Свети Сава" у Дубравама код Градишке поводом почетка школске године и републичке 

кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас". 

5. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Вечерње новости, Еуро Блиц - Извјештаји о одржаној посјети 

и подјели превентивних материјала првачићима ОШ "Свети Сава" у Дубравама код Градишке 

поводом почетка школске године и републичке кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за 

вас". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "У фокусу" - тема "Почетак школске године, заштитимо ђаке у саобраћају" 

6. СЕПТЕМБАР 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - тема "Почетак школске године, како да помогнемо ђацима да безбједно учествују 

у саобраћају". 

7. СЕПТЕМБАР 

Радио станице: 

- Радио Стари Град -  тема "Почетак школске године и превентивна кампања Возачи, школа је 

за нас, опрез је за вас". 

11. СЕПТЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о активности школских саобраћајних патрола у Фочи поводом почетка 

школске године. 

13. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава посјете малишана бањалучког вртића "Колибри" сједишту Ауто-мото савеза 

Републике Српске у оквиру кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас". 

14. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 
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- Срна - Извјештај са држане посјете малишана бањалучког вртића "Колибри" сједишту Ауто-

мото савеза Републике Српске у оквиру кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас". 

15. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Независне новине - Извјештај са држане посјете малишана бањалучког вртића "Колибри" 

сједишту Ауто-мото савеза Републике Српске у оквиру кампање "Возачи, школа је за нас, опрез 

је за вас". 

 

4.11. Превентивна активност (кампања) "Прослави одговорно!”/„Ако мислиш пити, 

возач немој бити!.“ 

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Републичка управа за 

инспекцијске послове, Ауто мото савез Републике Српске, АМД-а, „Molson Coors Company- 

Jelen Pivo“ и локалне заједнице у периоду од 15. децембра 2017. године до 31. јануара 2018. 

године спроводе превентивну активност под називом "ПРОСЛАВИ ОДГОВОРНО!”/„ Ако 

мислиш пити, возач немој бити!.“ 

          Алкохол је један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, нарочито оних са најтежим 

посљедицама. Под утицајем алкохола погоршавају се психофизичке способности неопходне за 

безбједно учешће у саобраћају, односно слаби оштрина вида, продужава се вријеме реакције, 

слаби координација и прецизност покрета и др. Такође, повећава се самоувјереност, слаби 

критичност, смањује се осјаћај одговорности, а возач постаје неопрезан и склон непоштовању 

саобраћајних прописа. Ризик од учешћа у саобраћајним незгодама и ризик од смртаног 

страдања расте са порастом концентрације алкохола у крви. Статистички подаци МУП РС за 11 

мјесеци 2017. године показују да се у овом периоду у Републици Српској догодило 8713 

саобраћајних незгода у којима је тешко повријеђено 576 лица, док је смртно страдало 98 лица. 

Возачи под утицајем алкохола изазвали су око 870 саобраћајних незгода или 10 % од укупног 

броја. 

Циљ провођења кампање "ПРОСЛАВИ ОДГОВОРНО!”/„ Ако мислиш пити, возач 

немој бити!.“ је повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз смањење 

броја возача који у саобраћају учествују под дејством алкохола. Провођењем кампање 

покушава се утицати на промјену ставова возача, како не би управљали возилима у саобраћају, 

ако су под утицајем акохола, те да изаберу да их вози особа која није под утицајем алкохола 

или да користе услуге јавног или такси превоза. 

 У току трајања кампање организоване су и промотивне активности у 29 локалних 

заједница, у Републици Српској. У овим локалним заједницама, у сарадњи са AMD-a, на 

погодним локацијама, организовале су се различите промотивне активности на којима су били 

присутни представници АМД, „Јелен пива“ и локалне заједнице. На погодним мјестима 

постављано је специјално рекламно возило са великим билбордом "ПРОСЛАВИ 

ОДГОВОРНО!”/„ Ако мислиш пити, возач немој бити!.. Такође, сви заинтересовани 

посјетиоци ових промотивних догађаја имали су могућност да испробају и симулатор утицја 

алкохола на организам човјека, специјалне „пијане наочаре“ 

За потребе кампање израђени су видео спот, радио џингл, плакат и летак, путем којих се  

преносила порука до циљне групе (возача).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
          Изглед летка 
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 Активности у Бања Луци 

 Превентивна кампања "Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити" 

званично је почела 15. децембра 2017.године, организовањем конференције за медије у Прес 

центру, у хотелу "Босна" у Бањалуци. На конференцији су говорили министар здравља и 

социјалне заштите Републике Српске, Драган Богданић, начелник Управе Полиције 

Министарства унутрашњих послова, Драган Јевђенић, директор Агенције за безбједност 

саобраћаја РС Милија Радовић, генерални секретар Ауто-мото савеза Ранко Бабић и 

представник друштвено одговорне компаније "Молсон корс". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Званичан почетака кампање „Прослави одговорно“ 

 

У бањалучком парку „Петар Кочић“ 15. децембра представници Министарства саобраћаја и 

веза Републике Српске, АМС РС, АМД „Бања Лука“, Агенције ѕа безбједност саобраћаја 

Републике Српске, Средње техничке школе Бања Лука и Града Бања Лука, организовали су 

различите промотивне активности. Постављено је специјало возило са великим билбордом, 

путем којег се и емитовао и радио џингл, а представљен је и уређај који симулира значај 

употребе безбједносног појаса на тијело возача или путника приликом чеоног судара.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Активности у Бања Луци 

 

     

 Учешће АМД у провођењеу активности "ПРОСЛАВИ ОДГОВОРНО!”/„ Ако мислиш 

пити, возач немој бити!.“ 

АМС РС и АМД, у сарадњи са представницима јединица локалних самоуправа, 

представницима МУП РС (полицијске станице), „Molson Coors Company- Jelen Pivo“ и другим 

субјектима безбједности саобраћаја проводили су различите активности у току провођења 

кампање. Учешће ауто мото друштава у провођењу кампање приказано је на наредним 

фотографијама. 

 

 - Активности АМД „Семафор“ Зворник 

 У склопу превентивне кампање „Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој 

бити!“, полицијски службеници Полицијске управе Зворник у сарадњи са представницима 

Ауто-мото друштвом “Семафор” Зворник, дијелили су промотивни материјал, а грађани су 

имали прилику да испробају и „пијане наочаре“ које симулирају утицај алкохола на организам 

човјека.  

Проведене активности су пропратили медији: РТРС, Радио Освит, Портал “Зворник данас”, 

Блиц, Глас Српске.  
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    Активности АМД „Семафор“ Зворник 

 

- Активности АМД „Уна“ Нови Град 

 АМД „Уна“ Нови Град заједно са представницима Полицијске станице Нови Град, СШЦ 

„Ђуро Радмановић“, Општине Нови Град организовали су 29.12.2017. године, на тргу Младена 

Ољаче у Новом Граду догађај поводом провођења кампање „Прослави одговорно! Ако мислиш 

пити, возач немој бити!“.На тргу је било постављено специјално возило са билбордом 

„Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити!“, из којег је емитован и радио 

џингл са поруком кампање. Активно учешће узели су представници СШЦ „Ђуро Радмановић“, 

који су вршили подјелу пропагандног материјала кориштеног у току трајања кампање и 

упознавали грађане са симулатором „пијане наочаре“. Организоване активности на тргу 

поводом провођења кампање пропратила су и средства информисања РТРС и радио Нови Град. 

 

- Активности у Милићима 

 Поводом републичке саобраћајно-превентивне кампање "Прослави одговорно", у 

Милићима је 22. Децембра организован догађај на којем су учествовали, поред представника 

локалне заједнице Милићи, полицијске станице Милићи, АМД „Милићи“ и представници АМС 

РС и Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске. 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Активности у Милићима 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења 

превентивне активности "ПРОСЛАВИ ОДГОВОРНО!”/„ Ако мислиш пити, возач 

немој бити!.“ 

14. ДЕЦЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава почетка велике републичке превентивне кампање "Прослави одговорно! 

Ако мислиш пити, возач немој бити" у Бањалуци. 

15. ДЕЦЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Извјештаји са озваничења почетка велике републичке превентивне кампање 

"Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити" организованог у Бањалуци. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Елта кабел мрежа, Пинк БиХ, Бел канал, Канал 3... - прилози о почетку 

велике републичке превентивне кампање "Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој 

бити" у Бањалуци. 

Радио станице: 
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- Радио РС, БН радио, Нес радио, Биг радио, Кастра радио, Контакт радио, Уно радио,... - 

Информације о почетку велике републичке превентивне кампање "Прослави одговорно! Ако 

мислиш пити, возач немој бити" у Бањалуци. 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Најава почетка велике републичке превентивне кампање 

"Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити" у Бањалуци. 

16. ДЕЦЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Прилог о почетку велике републичке превентивне 

кампање "Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити" у Бањалуци. 

17. ДЕЦЕМБАР 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - Фоно извјештај о спровођењу велике републичке превентивне кампање 

"Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити". 

18. ДЕЦЕМБАР  

Телевизијске станице: 

- Канал 3 - Прилог о спровођењу велике републичке превентивне кампање "Прослави 

одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити" у Прњавору. 

Радио станице: 

- Радио РС - Емисија "Отворени талас" - Тема републичка превентивна кампања "Прослави 

одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити". 

20. ДЕЦЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о спровођењу велике републичке превентивне кампање "Прослави одговорно! 

Ако мислиш пити, возач немој бити" у Добоју. 

22. ДЕЦЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- БН ТВ, РТРС, ТВ Арена, ТВ Слобомир - Прилог о спровођењу велике републичке 

превентивне кампање "Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити" у Бијељини. 

24. ДЕЦЕМБАР 

- РТРС - Прилог о спровођењу велике републичке превентивне кампање "Прослави одговорно! 

Ако мислиш пити, возач немој бити" у Фочи. 

25. ДЕЦЕМБАР 

- РТРС - Прилог о спровођењу велике републичке превентивне кампање "Прослави одговорно! 

Ако мислиш пити, возач немој бити" у Требињу. 
 

4.12. Саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа Републике Српске 

„Дјеца у саобраћају 2017“- извјештај; 

 

Планом рада и финансијског пословања АМС РС за 2017. годину, између осталих, 

предвиђено је и провођење превентивно-образовне активности ”Дјеца у саобраћају”, а која се 

спроводи са циљем смањења степена угрожености школске дјеце у саобраћају. Ђаци основних 

школа спадају у групу најугроженијих категорија учесника у саобраћају, како као пјешаци тако 

и као бициклисти. Реализовањем ове активности повећава се ниво општег саобраћајног 

образовања, олакшава кретање дјеце пјешака и бициклиста у саобраћају те на тај начин 

директно утиче на повећање њихове безбиједности. 

Ово саобраћајно - образовно такмичење обухвата теоретски (провјера познавања 

саобраћајних прописа) и практични дио (вожња бициком на полигонима). Припрема ученика за 

такмичење одвија се у саобраћајним секцијама основних школа Републике Српске, а у сарадњи 

са АМД.  

Такмичење ученика спроводи се на школском, квалификационом и републичком нивоу. 

Школска такмичења одржавају се у организацији основних школа Републике Српске, 

квалификациона у организацији АМД-а, a републичко у организацији АМС РС. Право учешћа 

на овом такмичењу имају дјеца од 10-12 година старости, односно екипе састављене од четири 

ученика и то два дјечака и двије дјевојчице, који су рођени 2005, 2006. или 2007. године, (било 
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којег датума), што је у сагласности са Правилником техничке комисије АИТ-а, за реализацију 

Европског саобраћајно образовног такмичења.  

 

АМС РС је у складу са наведеним ово традиционално такмичење под називом “Дјеца у 

саобраћају 2017“ организовао и провео на сљедећим нивоима:школска такмичења, 

квалификационо и републичко такмичење. 

 Школска такмичења су одржана до 31. марта 2017. године у складу са Календаром 

такмичења Републичког педагошког завода Републике Српске.  

Школска такмичења организовале су и провеле основне школе и наставници вође саобраћајних 

секција.  

 

 Квалификациона такмичења 

Квалификациона такмичења су одржана 22. априла 2017. год. у 17 градова Републике 

Српске у организацији ауто-мото друштва, са почетком у 11 часова. Учесници  

квалификационог такмичења биле су екипе са одржаних школских такмичења. На такмичењу је 

учествовало 195 екипа из 150 основних школа и 46 АМД, са 780 такмичара. Екипа је бројала 

четири члана и то двије дјевојчице и два дјечака узраста 10 до 12 год. Такмичење се састојало 

од теоретског дијела у којем су такмичари рјешавали тест из познавања саобраћајних прописа 

који је садржавао 20 питања и практичног дијела на којем су такмичари возили бицикл на 

полигону спретности. 

 

Бр. АМД - организатори 
Број 

школа 

Очекивани број екипа 

АМД домаћин квалиф. 

такмичење 

реп. 

такм. 

I 
Градишка 5 8 2  Градишка 

Србац 2 3     

II 
Козарска Дубица 3 5 1 Козарска Дубица 

Костајница 0 0     

III 
Брод 1 2     

Дервента 4 4 2 Брод 

Прњавор 7 8     

IV 
Приједор 12 14 4 Нови Град 

Нови Град 6 7     

V Добој 9 10 2 Добој 

VI 
Оптима - Модрича 4 4     

Шамац 1 2 2 Модрича 

Доњи Жабар 4 4     

VII 
Источно Сарајево 4 5     

Соколац 1 2 2 Соколац 

Јахорина Пале 3 4     

VIII 

Милићи 1 1     

Шековићи 1 1 1 Власеница 

Власеница 1 1     

Хан Пијесак 0 0   

IX 
Сребреница, Братунац 5 6 

3 
 Сребреница,    

Братунац 
Семафор Зворник 3 6 

Осмаци  1 1 

X Крајина Бања Лука 11 14 3 Крајина Бања Лука 

XI 

Балкана М. Град 4 5 

  Рибник 2 2 

Шипово 3 4  2 Шипово 

Петровац – Дринић 1 1   

XII 
Челинац 2 3     

Котор Варош 1 2 2 Кнежево 

Кнежево 2 2   

   XIII Теслић 3 5  1  Теслић 

XIV 
Требиње 3 6     

Билећа 2 2  3 Требиње 
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Љубиње 1 2   

XV 
Гацко 1 3    

Берковићи 1 1 1 Гацко 

Невесиње 1 3     

XVI 
Бијељина 12 15 

3 Бијељина  Угљевик 3 3 

Лопаре 2 2   

XVII 

Фоча 2 4     

Рогатица 1 2 2 Рогатица 

Вишеград 2 3     

Калиновик 0 0   

XVIII 

 

Бања Лука 8 10 2 Лакташи 

Лакташи 4 4     

  У К У П Н О 150 195 38   

Учесници  квалификационог такмичења биле су екипе са одржаних школских такмичења.  

На такмичењу је учествовало 195 екипа из 150 основних школа и 46 АМД, са 780 

такмичара. Екипа је бројала четири члана и то двије дјевојчице и два дјечака узраста 10 

до 12 год. Такмичење се састојало од теоретског дијела у којем су такмичари рјешавали 

тест из познавања саобраћајних прописа који је садржавао 20 питања и практичног 

дијела на којем су такмичари возили бицикл на полигону спретности. 

 

 РЕЗУЛТАТИ ПО ГРАДОВИМА: 

ГРАДИШКА 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ РАЗБОЈ СРБАЦ 80 

2. ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ ГРАДИШКА ГРАДИШКА 97 

3. ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ ГРАДИШКА ГРАДИШКА 98 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. НАТАША КАСАГИЋ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ РАЗБОЈ 10 

2. ЗОРИЦА СТОЈНИЋ М. СТОЈАНОВИЋ Г. ПОДГРАДЦИ 16 

3. НИКОЛИНА ЈАЊИЋ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ РАЗБОЈ 22 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МИЛУТИН МИТРАКОВИЋ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ РАЗБОЈ 12 

2. БОРИС ЗАГОРАЦ ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ ГРАДИШКА 13 

3. ОСТОЈА МИЛИЈАШЕВИЋ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ РАЗБОЈ 14 

3. МАРКО ГЊАТИЋ КОЗАРСКА ДЈЕЦА ГРАДИШКА 14 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. МИОДРАГ ПОЊАВУШИЋ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ РАЗБОЈ 80 

2. СЛАЂАНА ПЈАНИЋ ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ ГРАДИШКА 97 

3. СЛАЂАНА ПЈАНИЋ ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ ГРАДИШКА 98 

KОЗАРСКА ДУБИЦА 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. МАЈКА КНЕЖОПОЉКА  КНЕЖИЦА К. ДУБИЦА 126 

2. ВУК С. КАРАЏИЋ К. ДУБИЦА К. ДУБИЦА 191 

3. СВЕТИ САВА К. ДУБИЦА К. ДУБИЦА 243 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ЈЕЛЕНА БЕРА МАЈКА КНЕЖОПОЉКА  КНЕЖИЦА 36 

2. МИЛИЦА ДОТЛИЋ МАЈКА КНЕЖОПОЉКА  КНЕЖИЦА 38 

3. АНА ТРКУЉА ВУК С. КАРАЏИЋ К. ДУБИЦА 43 

 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 
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1. МАРКО ЗЕЦ МАЈКА КНЕЖОПОЉКА  КНЕЖИЦА 24 

2. ПАВЛЕ ЗЕЦ МАЈКА КНЕЖОПОЉКА  КНЕЖИЦА 28 

3. ЛАЗАР ЂЕНАДИЈА СВЕТИ САВА К. ДУБИЦА 38 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. МИРОСЛАВ ШКАРА МАЈКА КНЕЖОПОЉКА  КНЕЖИЦА 126 

2. БОЈАН ОБРЕНОВИЋ ВУК С. КАРАЏИЋ К. ДУБИЦА 191 

3. РАНКО КНЕЖЕВИЋ СВЕТИ САВА К. ДУБИЦА 243 

 

БРОД 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. СВЕТИ САВА БРОД  "ТБ" БРОД 4 

2. СВЕТИ САВА БРОД  "ТБ" БРОД 57 

3. МЕША СЕЛИМОВИЋ ЛИШЊА ПРЊАВОР 89 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. САРА ДУРОЊА СВЕТИ САВА  БРОД 0 

2. ЈОВАНА КОСТАДИНОВИЋ СВЕТИ САВА БРОД 0 

3. ЈОВАНА ЋЕТОЈЕВИЋ ЛИШЊА ПРЊАВОР 8 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ЛУКА КОСТАДИНОВИЋ СВЕТИ САВА БРОД 1 

2. СЕРГЕЈ РУЖОЈИЧИЋ СВЕТИ САВА БРОД 3 

3. ЗДРАВКО ПАНЧИЋ НИКОЛА ТЕСЛА ПРЊАВОР 13 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. ЖЕЉКО ШАИНОВИЋ СВЕТИ САВА БРОД  4 

2. ЖЕЉКО ШАИНОВИЋ СВЕТИ САВА БРОД  57 

3. ДУЛЕ ГАЈИЋ МЕША СЕЛИМОВИЋ ЛИШЊА 89 

 

КНЕЖЕВО 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. НОВАК ПИВАШЕВИЋ СТАРА ДУБРАВА ЧЕЛИНАЦ 68 

2. ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ КНЕЖЕВО КНЕЖЕВО 102 

3. СВЕТИ САВА КОТОР ВАРОШ КОТОР ВАРОШ 116 

 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МАЈА ВУКОВИЋ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ КНЕЖЕВО 12 

2. АНЂЕЛА СИНКИЋ ВУК КАРАЏИЋ ЖИВИНИЦА 14 

3. МАРТИНА ПИВАШЕВИЋ НОВАК ПИВАШЕВИЋ СТАРА ДУБРАВА 18 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ДАВИД МАЉУРИЋ НОВАК ПИВАШЕВИЋ СТАРА ДУБРАВА 4 

2. МИЛАН ВАСИЋ НОВАК ПИВАШЕВИЋ СТАРА ДУБРАВА 12 

3. МИЛАН ВУКОВИЋ НОВАК ПИВАШЕВИЋ СТАРА ДУБРАВА 15 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. ДАНЕ ПОПОВИЋ НОВАК ПИВАШЕВИЋ СТАРА ДУБРАВА 68 

2. ЗВОНКО МИЈАТОВИЋ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ КНЕЖЕВО 102 

3. БРАНИСЛАВ ТЕПИЋ СВЕТИ САВА КОТОР ВАРОШ 116 

 

 

 

 



                                 76 

НОВИ ГРАД 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. ВУК КАРАЏИЋ НОВИ ГРАД УНА НОВИ ГРАД 87 

2. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ ТРНОПОЉЕ ПРИЈЕДОР 97 

3. П. П. ЊЕГОШ БУСНОВИ  ПРИЈЕДОР 109 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ТИЈАНА ПЕШКИР ВУК КАРАЏИЋ НОВИ ГРАД 17 

2. МАЈА ХРВАЋАНИН ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ ТРНОПОЉЕ 18 

3. КРИСТИНА СТОЈНИЋ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ ТРНОПОЉЕ 18 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МИЛАН БАНОВИЋ ПЕТАР КОЧИЋ ПРИЈЕДОР 15 

2. ДАМЈАН МИЛИШИЋ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ ТРНОПОЉЕ 16 

3. МЛАДЕН ГРАХОВАЦ ЈОВАН ДУЧИЋ ЛАМОВИТА 18 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. ДИЈАНА ЂЕНИЋ ВУК КАРАЏИЋ НОВИ ГРАД 87 

2. НЕБОЈША ДРАГИЋЕВИЋ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ ТРНОПОЉЕ 97 

3. МИРКО ОРЛОВИЋ П. П. ЊЕГОШ БУСНОВИ  109 

 

ДОБОЈ 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. ВУК С. КАРАЏИЋ ДОБОЈ ДОБОЈ 90 

2. ВУК КАРАЏИЋ ПЕТРОВО ДОБОЈ 103 

3. МИЛАН РАКИЋ БУКОВИЦА ВЕЛИКА ДОБОЈ 245 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. БОЈАНА РАДИЋ ВУК С. КАРАЏИЋ ДОБОЈ 11 

2. МАЈА ГАЈИЋ ВУК КАРАЏИЋ ПЕТРОВО 19 

3. ЛАРА ХАСАНИЧЕВИЋ ВУК С. КАРАЏИЋ ДОБОЈ 34 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. СТЕФАН НЕДЕЉКОВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ПЕТРОВО 16 

2. САША ТОДОРОВИЋ СВЕТИ САВА  ДОБОЈ 26 

3. САША ПЕЈИЋ ВУК КАРАЏИЋ ПЕТРОВО 28 

 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. ЏЕНАД МУЈКИЋ ВУК С. КАРАЏИЋ ДОБОЈ 90 

2. СЛОБОДАН БОЖИЋ ВУК КАРАЏИЋ ПЕТРОВО 103 

3. НИНОСЛАВ ЛУКИЋ МИЛАН РАКИЋ БУКОВИЦА ВЕЛИКА 245 

 

ДОЊИ ЖАБАР 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. СРБИЈА ЦРКВИНА ДОЊИ ЖАБАР 66 

2. СУТЈЕСКА МИЛОШЕВАЦ ОПТИМА МОДРИЧА 116 

3. ДОЊИ ЖАБАР ДОЊИ ЖАБАР ДОЊИ ЖАБАР 117 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МИЛИЦА МЕДИЋ СРБИЈА ЦРКВИНА 16 

2. РАДОЈКА СТЕВАНОВИЋ ДОЊИ ЖАБАР ДОЊИ ЖАБАР 23 

3. АНДРЕАНА ГАНИЛОВИЋ ДОЊИ ЖАБАР ДОЊИ ЖАБАР 24 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
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МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ЕЛДИН АЛИЋ АЛЕКСА ШАНТИЋ ВУКОСАВЉЕ 10 

2. ДРАГО ПАНДУРЕВИЋ СУТЈЕСКА  МИЛОШЕВАЦ 10 

3. ПЕРИЦА САВИЧИЋ СВЕТИ САВА  МОДРИЧА 14 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. НИНОСЛАВ СУБОТИЋ СРБИЈА ЦРКВИНА 66 

2. ИЛИЈА ПАНДУРЕВИЋ СУТЈЕСКА  МИЛОШЕВАЦ 116 

3. ДУШАНКА ЈОВАНОВИЋ ДОЊИ ЖАБАР ДОЊИ ЖАБАР 117 

 

СОКОЛАЦ 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

3. СВЕТИ САВА И.Н. САРАЈЕВО "САРАЈЕВО"   32 

2. СРБИЈА ПАЛЕ "ЈАХОРИНА" ПАЛЕ 62 

3. СВЕТИ САВА И.Н. САРАЈЕВО "САРАЈЕВО"   92 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ЈОВАНА ЈОВАНЧИЋ СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 5 

2. АНА БОРОВЧАНИН СРБИЈА ПАЛЕ 6 

3. МАРИЈА НОГО СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 8 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. АЛЕКСАНДАР РАЂЕНОВИЋ СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 3 

2. МИХАЈЛО ЈЕФТИЋ СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 16 

3. ЂОРЂЕ КОВАЧ СРБИЈА ПАЛЕ 17 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. СЛАЂАН ТОДОРОВИЋ СВЕТИ САВА И.Н. САРАЈЕВО 32 

2. МИЛЕНКО БОРОВЧАНИН СРБИЈА ПАЛЕ 62 

3. РАДОМИР РИСТОВИЋ СОКОЛАЦ СОКОЛАЦ 107 

ВЛАСЕНИЦА 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. АЛЕКСА ЈАКШИЋ МИЛИЋИ МИЛИЋИ 94 

2. ВУК КАРАЏИЋ ВЛАСЕНИЦА ВЛАСЕНИЦА 113 

3. ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ ШЕКОВИЋИ 132 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. АНЂЕЛА МАЛЕЗОВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ 31 

2. МАРИЈА ПАНТЕЛИЋ ВУК КАРАЏИЋ ВЛАСЕНИЦА 32 

3. МАРИЈА КОВАЧЕВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ВЛАСЕНИЦА 34 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ВЛАДИМИР ЕРИЋ АЛЕКСА ЈАКШИЋ МИЛИЋИ 17 

2. БЛАЖЕНКО МИЛИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ 23 

3. ЈОВАН ГАРИЋ ВУК КАРАЏИЋ ВЛАСЕНИЦА 27 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. ДРАГОСЛАВ ШИПОВАЦ АЛЕКСА ЈАКШИЋ МИЛИЋИ 94 

2. ДРАЖЕНА МИЛОШЕВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ВЛАСЕНИЦА 113 

3. РИСТО НАДЕЖДИН ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ 132 
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„СРЕБРЕНИЦА“ БРАТУНАЦ 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. ПЕТАР КОЧИЋ КРАВИЦА СРЕБРЕНИЦА 45 

2. ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК СЕМАФОР ЗВОРНИК 88 

3. КОСТА ТОДОРОВИЋ СКЕЛАНИ СРЕБРЕНИЦА 89 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МАРИНА ОБАЧКИЋ ПЕТАР КОЧИЋ КРАВИЦА 10 

2. ОЉА БАБИЋ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ БРАТУНАЦ 11 

3. КРИСТИНА БОЖИЋ КОСТА ТОДОРОВИЋ СКЕЛАНИ 15 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ДАРКО ЖИВАНОВИЋ ПЕТАР КОЧИЋ КРАВИЦА 2 

2. НЕМАЊА БОГИЧЕВИЋ ПЕТАР КОЧИЋ КРАВИЦА 7 

3. СИНИША ЂОКИЋ ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК 15 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. МИЛОШ ВАСИЋ ПЕТАР КОЧИЋ КРАВИЦА 45 

2. ДРАГОСЛАВА МИЛОШЕВИЋ ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК 88 

3. ЉУБИМКО КАТАНИЋ КОСТА ТОДОРОВИЋ СКЕЛАНИ 89 

 

"КРАЈИНА" БАЊА ЛУКА 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА "КРАЈИНА" Б.ЛУКА 89 

2. ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ БАЊА ЛУКА "КРАЈИНА" Б.ЛУКА 126 

3. СТАНКО РАКИТА БАЊА ЛУКА "КРАЈИНА" Б.ЛУКА 139 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. СОФИЈА ТРАПАРА П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА 19 

2. ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ СТАНКО РАКИТА БАЊА ЛУКА 24 

3. ТЕОДОРА РАДИЋ Г. С. ТРАЈКОВСКИ БАЊА ЛУКА 28 

 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ЈОВАН ЧЕКИЋ ЗМАЈ Ј. ЈОВАНОВИЋ БАЊА ЛУКА 12 

2. ДЕЈАН ЋЕТОЈЕВИЋ П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА 12 

3. УРОШ ВУЦЕЉА ИВО АНДРИЋ БАЊА ЛУКА 19 

 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. ЖЕЉКО ВУКАДИНОВИЋ П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА 89 

2. БРАНИСЛАВ ЈУГОВИЋ ЗМАЈ Ј. ЈОВАНОВИЋ БАЊА ЛУКА 126 

3. БРАНИСЛАВ ЈУГОВИЋ СТАНКО РАКИТА БАЊА ЛУКА 139 

 

ШИПОВО 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. РАДЕ МАРИЈАНАЦ СТРОЈИЦЕ ШИПОВО 44 

2. ВУК КАРАЏИЋ ЈЕЗЕРО ШИПОВО 193 

3. ВУК КАРАЏИЋ БАРАЋИ  БАЛКАНА М. ГРАД 207 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. БОЖАНА ИЛИЋ РАДЕ МАРИЈАНАЦ СТРОЈИЦЕ 14 

2. САВА МАКСИМОВИЋ РАДЕ МАРИЈАНАЦ СТРОЈИЦЕ 16 

3. ТЕОДОРА БОЦИ ДРИНИЋ ДРИНИЋ 30 
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 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МИЛАН МИЛОВАЦ РАДЕ МАРИЈАНАЦ СТРОЈИЦЕ 7 

2. ДУШАН РАЂЕН РАДЕ МАРИЈАНАЦ СТРОЈИЦЕ 7 

3. МИЛЕНКО ЛАЗИЋ ВУК КАРАЏИЋ БАРАЋИ 19 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. МИОДРАГ МАРКОВИЋ РАДЕ МАРИЈАНАЦ СТРОЈИЦЕ 44 

2. МИЛЕНКО СТОЈИЧИЋ ВУК КАРАЏИЋ ЈЕЗЕРО 193 

3. МАКСИМ ВАСИЋ ВУК КАРАЏИЋ БАРАЋИ  207 

 

ТЕСЛИЋ 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ ТЕСЛИЋ 101 

2. ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ ЧЕЧАВА  ТЕСЛИЋ 190 

3. П. П. ЊЕГОШ  ТЕСЛИЋ ТЕСЛИЋ 209 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ТАЊА МАРКОВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ 12 

2. НЕДЕЉКА ЂЕКИЋ П. П. ЊЕГОШ  ТЕСЛИЋ 41 

3. ДАНИЈЕЛА МАРКОВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ 41 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. АЛЕН ТЕРЗИЋ ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ 16 

2. ГОРАН ДОЛИЋ П. П. ЊЕГОШ  ТЕСЛИЋ 19 

3. ДАНИЈЕЛ ЈОКИЋ П. П. ЊЕГОШ  ТЕСЛИЋ 24 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ 101 

2. СЛОБОДАН СТАНОЈЕВИЋ ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ ЧЕЧАВА  190 

3. БИЉАНА ВАЈИЋ П. П. ЊЕГОШ  ТЕСЛИЋ 209 

 

ГАЦКО 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. СВЕТИ САВА ГАЦКО ГАЦКО 43 

2. РИСТО ПРОРОКОВИЋ НЕВЕСИЊЕ НЕВЕСИЊЕ 54 

3. РИСТО ПРОРОКОВИЋ НЕВЕСИЊЕ НЕВЕСИЊЕ 66 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. АЊА МАСТИЛОВИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 8 

2. МИА ВУКОВИЋ РИСТО ПРОРОКОВИЋ НЕВЕСИЊЕ 10 

3. ЈАНА АНТЕЉ СВЕТИ САВА ГАЦКО 11 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. АЛЕКСА ДОСТИНИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 10 

2. ЛУКА КРСТОЈЕВИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 10 

3. АЛЕКСАНДАР АЏИЋ РИСТО ПРОРОКОВИЋ НЕВЕСИЊЕ 13 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. МАРКО ЗЛАТАНОВИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 43 

2. АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ РИСТО ПРОРОКОВИЋ НЕВЕСИЊЕ 54 

3. АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ РИСТО ПРОРОКОВИЋ НЕВЕСИЊЕ 66 
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"СИГУРНОСТ"  БИЈЕЉИНА 
 ЕКИПНО 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ДРАГАНА АЛЕКСИЋ СТЕВАН НЕМАЊА ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ 9 

2. ЈОВАНА КНЕЖЕВИЋ СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО 17 

3. САЊА СТОЈАНОВИЋ СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО 30 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. СТЕФАН НИКОЛИЋ СТЕВАН НЕМАЊА ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ 8 

2. ОГЊЕН ГАЈИЋ СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО 8 

3. СТЕФАН ГЛИГИЋ СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО 9 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. ЈОВАН ГАЈИЋ СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО 65 

2. СВЕТЛАНА ГАЈИЋ СТЕВАН НЕМАЊА ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ 114 

3. РАДА МАКСИМОВИЋ П. П. ЊЕГОШ ВЕЛИКА ОБАРСКА 169 

 

РОГАТИЦА 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. ВУК КАРАЏИЋ ВИШЕГРАД ВИШЕГРАД 119 

2. СВЕТИ САВА РОГАТИЦА РОГАТИЦА 139 

3. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША БРОД-ФОЧА ФОЧА 243 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МАТЕЈА МАЈДОВ ВУК КАРАЏИЋ ВИШЕГРАД 16 

2.  СЛАВИЦА СИМИЋ ВУК КАРАЏИЋ ВИШЕГРАД 39 

3.  АНДРЕА ТРИПКОВИЋ СВЕТИ САВА РОГАТИЦА 57 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ИВАН СОКОЛАОВИЋ СВЕТИ САВА  РОГАТИЦА 12 

2.  МИЉАН ЏИДА СВЕТИ САВА  РОГАТИЦА 14 

3.  СЛАЂАН СИМИЋ ВУК КАРАЏИЋ ВИШЕГРАД 25 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. МИЛАН ИЛИЋ ВУК КАРАЏИЋ ВИШЕГРАД 119 

2. ПЕТРИСЛАВ РАЈАК СВЕТИ САВА РОГАТИЦА 139 

3. БОРИСЛАВ КАЛАЈЏИЋ ВЕСЕЛИН МАСЛЕША БРОД-ФОЧА 243 

ЛАКТАШИ 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  БАЊА ЛУКА 59 

2. ЂУРА ЈАКШИЋ СРПСКИ МИЛАНОВАЦ БАЊА ЛУКА 78 

3. ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  БАЊА ЛУКА 82 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  10 

2. АНА ПОПОВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  11 

3. АНАСТАСИЈА ШАВИЈА ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  12 

 

 

 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО "СИГУРНОСТ" БИЈЕЉИНА 65 

2. СТЕВАН НЕМАЊА ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ "СИГУРНОСТ" БИЈЕЉИНА 114 

3. П. П. ЊЕГОШ ВЕЛИКА ОБАРСКА "СИГУРНОСТ" БИЈЕЉИНА 169 
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 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МАРКО ПОПОВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  8 

2. АНДРЕЈ РОЉИЋ ЂУРА ЈАКШИЋ СРПСКИ МИЛАНОВАЦ 10 

3. ВЕДРАН РАЧИЋ ХОЛАНДИЈА СЛАТИНА 11 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. РАДА РАДОШЕВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  59 

2. ЈЕЛЕНА РУДИЋ ЂУРА ЈАКШИЋ СРПСКИ МИЛАНОВАЦ 78 

3. РАДА РАДОШЕВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  82 

 

ТРЕБИЊЕ 
 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број негативних 

бодова 

1. СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ ЉУБИЊЕ 87 

2. П.  П. ЊЕГОШ БИЛЕЋА БИЛЕЋА 110 

3. Ј. Ј. ЗМАЈ ТРЕБИЊЕ ХЕРЦЕГОВИНА 127 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. ИВАНА ЛЕЧИЋ СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ 17 

2. АНАСТАСИЈА ВУЧУРЕВИЋ П. П. ЊЕГОШ БИЛЕЋА 24 

3. МАТЕА СИКИМИЋ СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ 25 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број негативних 

бодова 

1. МИЉАН САМАРЏИЋ Ј. Ј. ЗМАЈ ТРЕБИЊЕ 11 

2. СТЕФАН ПОПОВИЋ СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ 20 

3. МАРКО ПАНЏИЋ СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ТРЕБИЊЕ 21 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 
 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. бодова 

екипе 

1. НАДА ТОМАШЕВИЋ СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ 87 

2. МАЈА ЋОРОВИЋ П.  П. ЊЕГОШ БИЛЕЋА 110 

3. АНИЦА СКОЧО Ј. Ј. ЗМАЈ ТРЕБИЊЕ 127 

 

 НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА: 

 Сходно Правилнику саобраћајно-образовног такмичења ученика основних школа 

Републике Српске “ Дјеца у саобраћају “ додјељене су награде у складу са финансијским 

могућностима АМД-а организатора такмичења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 АМД „Уна“ Нови Град     АМД „Доњи Жабар“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 АМД „Сребреница“ Братунац    AМД “Кнежево“ Кнежево 
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  АМД „Гацко“Гацко 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења саобраћајно 

образовног квалификационог такмичења „Дјеца у саобраћају 2017“ 

22. АПРИЛ 

Телевизијске станице: 

- Канал 3 - Емисија "Новости" - тема "квалификациона такмичења за републичко саобраћајно-

образовно такмичење Дјеца у саобраћају 2017". 

 

 Републичко саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа Републике 

Српске „Дјеца у саобраћају 2017“- извјештај; 

 Републичко саобраћајно образовно такмичење ученика основне школе Републике 

Српске „Дјеца у саобраћају“2017. одржано је 01. и 02. јуна у Бањи Врућици, код Теслића. На 

такмичењу је учествовало 38 екипа, које су оствариле најбоље резултате на квалификациониом 

такмичењима у Републици Српској. Свака екипа је имала четири члана и то двије дјевојчице и 

два дјечака узраста 10 до 12 год. Такмичење се састојало од теоретског дијела у којем су 

такмичари рјешавали тест из познавања саобраћајних прописа, који је садржавао 20 питања, и 

практичног дијела на којем су такмичари возили бицикл на полигону спретности.  

  

 Након проведеног саобраћајно-образовног такмичења и "разигравања" у појединачној 

конкуренцији дјечака и дјевојчица (због истог броја казнених бодова) на чије резултате није 

било приговора, жири у саставу: Тихомир Ђурић, Сузана Кузмановић, Милан Тешић, Милија 

Марјановић, Горан Амиџић,  утврдио је сљедећи поредак екипа и појединаца: 

      

 ЕКИПНИ ПЛАСМАН : 

1. мјесто освојила је екипа АМД “ТЕОДОР БАРДАК” из БРОДА, ОШ “СВЕТИ 

САВА“, из БРОДА, под ознаком 1, са укупно 37 казнених   бодова; 

2. мјесто освојила је екипа АМД „ШИПОВО“,  ОШ “РАДЕ МАРЈАНАЦ” 

СТРОЈИЦЕ, ШИПОВО, под ознаком 1, са укупно 50 казнених бодова; 

3. мјесто освојила је екипа АМД “САРАЈЕВО” ИЗ И. Н. САРАЈЕВА, под ознаком 

1, са укупно 59 казнених бодова. 

 

 ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН – ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

1. мјесто освојила је САРА ДУРОЊА, члан екипе АМД “ТЕОДОР БАРДАК“, ОШ 

“СВЕТИ САВА“ из БРОДА под ознаком 1, са укупно 2  казнена бода; 

2. мјесто освојила је ЈОВАНА ЈОВАНЧИЋ, члан екипе АМД „САРАЈЕВО“, ОШ 

“СВЕТИ САВА“ из И.Н.САРАЈЕВА, под ознаком 1, са укупно 3 казнена бода; 

3. мјесто освојила је САВА МАКСИМОВИЋ, члан екипе АМД ШИПОВО , ОШ 

“раде Марјанац“ из Стројица, под ознаком 1, са укупно 14 казнених бодова 

 

 

 ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН – ДЈЕЧАЦИ: 

1. мјесто освојио је ОГЊЕН ГАЈИЋ, члан екипе АМД "СИГУРНОСТ", ОШ 

"СВЕТИ САВА“ ЦРЊЕЛОВО, из Бијељине, под ознаком 1, са укупно 4 казнена 

бода;  
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2. мјесто освојио је ЛУКА КОСТАДИНОВИЋ, члан екипе АМД "ТЕОДОР 

БАРДАК", ОШ "СВЕТИ САВА" из БРОДА, под ознаком 1, са укупно 7 казнених 

бодова;  

3. мјесто освојио је ДРАГАН МИЛИНКОВИЋ, члан екипе АМД "СИГУРНОСТ", 

ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА" из ГОРЊЕГ ДРАГАЉЕВЦА, под ознаком 2, са 

укупно 8 казнених бодова.  

 

 ПЛАСМАН  НАСТАВНИКА: 

1. мјесто освојио је наставник ЖЕЉКО ШАИНОВИЋ,  ОШ "СВЕТИ САВА", вођа 

екипе АМД "ТЕОДОР БАРДАК" БРОД под бројем 1 са укупно 37 казнених 

бодова;   

2. мјесто освојио је наставник МИОДРАГ МАРКОВИЋ,  ОШ “РАДЕ МАРЈАНАЦ” 

СТРОЈИЦЕ, ШИПОВО ", вођа екипе АМД "ШИПОВО" под бројем 1 са укупно 

50 казнених бодова;  
3. мјесто освојио  је наставникСЛАЂАН ТОДОРОВИЋ,  ОШ “СВЕТИ САВА” 

И.Н.САРАЈЕВО, вођа екипе АМД "САРАЈЕВО" под бројем 1 са укупно 59  

казнених бодова.   
   

 НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА: 

 Сходно Правилнику саобраћајно-образовног такмичења ученика основних школа 

Републике Српске “Дјеца у саобраћају “ додјељене су награде у екипној, појединачној 

конкуренцији дјевојчица и дјечака, те наставника вођа екипа. У екипној конкуренцији  свака од 

три првопласиране екипе као награду добила  је бицикл, пехар (златни, сребрени и бронзани), 

диплому, АМД-у и школи. 

У појединачној конкуренцији награђене су три првопласиране дјевојчице и три 

првопласирана дјечака и то: 

1. таблет, пехар и диплома; 

2. таблет, пехар и диплома; 

3. таблет, пехар и диплома. 

   У конкуренцији наставника вођа екипа, награђени су наставници вође три првопласиране 

екипе и то: 

1. МЈЕСТО – 300,00 КМ; 

2. МЈЕСТО – 200,00 КМ; 

3. МЈЕСТО – 100,00 КМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Републичко саобраћајно образовно зтакмичење „Дјеца у саобраћају 2017“, Теслић 

 

 

4.13. Треће саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа на нивоу БиХ, 

„Дјеца у саобраћајају“ - „Сигурно у промету“ 2017.- извјештај 

 

 Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) и Ауто-мото савез у Босни и Херцеговини 

(АМСуБиХ) организовали су Треће саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа 

на нивоу БиХ „Дјеца у саобраћајају“ - „Сигурно у промету 2017“ . 
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На Трећем саобраћајно-образовном такмичењу на нивоу БиХ под називом „Дјеца у 

саобраћајају“-„Сигурно у промету“ такмичиле су се три првопласиране екипе са 

међужупанијског такмичења "Сигурно у промету 2017" и три првопласиране екипе са 

републичког такмичења "Дјеца у саобраћају 2017" одржаном у Републици Српској. 

 

Такмичење ученика основних школа „Дјеца у саобраћајају“ - „Сигурно у промету“ одржано 

је 10. Јуна 2017. године у Мостару.  

Свака екипа је бројала четири члана и то двије дјевојчице и два дјечака узраста 10 до 12 год. 

Такмичење се састојало од теоретског дијела у којем су такмичари рјешавали тест из познавања 

саобраћајних прописа који је садржавао 20 питања и практичног дијела на којем су такмичари 

возили бицикл на полигону спретности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Треће саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа на нивоу БиХ  

    „Дјеца у саобраћајају“ - „Сигурно у промету“ . 

 

 Жири у саставу Бранислав Комадина, Сања Чуљак и Небојша Јелисавац  утврдио је 

слиједећи поредак екипа и појединаца: 

 ЕКИПНИ ПЛАСМАН : 

1. мјесто освојила је екипа из ОЏАКА, ОШ “ВЛАДИМИР НАЗОР“, из Оџака под 

ознаком 1, са укупно 17 казнених бодова; 

2. мјесто освојила је екипа АМД “ТЕОДОР БАРДАК” из БРОДА, ОШ "СВЕТИ 

САВА", из Брода под ознаком 1, са укупно  27 казнених бодова; 

3. мјесто освојила је екипа из ТОМИСЛАВГРАДА, ОШ “ФРА МИЈЕ ЧУИЋА ” из 

БРИШНИКА, под ознаком 1, са укупно 40 казнених бодова. 

 

 ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН – ДЈЕВОЈЧИЦЕ: 

1. мјесто освојила је ЈОВАНА КОСТАДИНОВИЋ, члан екипе АМД "ТЕОДОР 

БАРДАК“ БРОД, ОШ "СВЕТИ САВА" из БРОДА под ознаком 1, са укупно 2 

казнена бода;  

2. мјесто освојила је СЊЕЖАНА ЈУРИЋ, члан екипе ОЏАК, ОШ “ВЛАДИМИР 

НАЗОР“ из ОЏАКА, са укупно 4 казнена бода; 

3. мјесто освојила је АНЂЕЛА ЈЕЛЕЧ, члан екипе ОЏАК, ОШ “ВЛАДИМИР 

НАЗОР“ из ОЏАКА, са укупно 6 казнених бодова. 

 ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН – ДЈЕЧАЦИ: 

1. мјесто освојио  је ИСМАИЛ ЕЉМЕЗИ, члан екипе ОЏАК, ОШ “ВЛАДИМИР 

НАЗОР“ из ОЏАКА, са укупно 0 казнених бодова. 

2. мјесто освојио је СЕРГЕЈ РУЖОЈЧИЋ, члан екипе АМД "Т.Б. БРОД", ОШ 

"СВЕТИ САВА" из БРОДА под ознаком 1, са укупно 7 казнених бодова; 

3. мјесто освојио је ДЕНИС АХМЕТОВИЋ, члан екипе ОЏАК, ОШ “ВЛАДИМИР 

НАЗОР“ из ОЏАКА, са укупно 7 казнених бодова. 
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 НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА: 

 Најбољим учесницима такмичења су додијељене пригодне награде (бицикли, таблети), као 

и одговарајући пехари и дипломе. 

 

4.14. „Додјела награда ауторима најбољих ликовних и литерарних радова на тему 

„Безбједност дјеце у саобраћају“; 

Ауто мото савез РС, Агенција за безбједност саобраћаја РС и Републички педагошки 

завод Републике Српске у току школске 2016./2017. године расписали су конкурс за ученике 

друге тријаде основних школа Републике Српске , за избор најбољих ликовних и литерарних 

радова на тему „Безбједност дјеце у саобраћају“. Конкурс је био отворен до 30. априла 2017. 

године, и приспјело је преко 300 ликовних и 88 литерарних радова, те је комисијски извршен и 

избор најбољих. Од приспјелих радова комисијски је одабрано и 6 најбољих, три у категорији 

ликовних и три у категорији литерарних радова. АМС РС и Агенција за безбједност саобраћаја 

Републике Српске обезбједили су за најбоље ученике признања и награде (таблете).  

Циљ расписивања овог конкурса био је повећање безбједности дјеце у саобраћају, 

обухватањем што већег броја дјеце која ће усвојити навике безбједног и правилног понашања у 

саобраћају кроз израду ликовних и литерарних радова на тему Безбједност дјеце у саобраћају. 

Додјела награда ауторима најбољих ликовних и литерарних ивршила се 01. и 02. јуна 

2017. године, у оквиру Саобраћајно образовног такмичења ученика основне школе Републике 

Српске „Дјеца у саобраћају 2017“, у Бањи Врућици, у Теслићу, на спортском терену. 

На манифестацији проглашења и додјеле награда аутори су прочитати најбоље литерарне 

радове, а ликовни радови били су изложени. Ауторима најбољих ликовних и литерарних радова 

за награду су додјељени таблети и дипломе. 

Манифестацији додјеле награда били су присутни представници Министарства 

саобраћаја и веза, МУП РС, Ауто мото савеза Републике Српске, Агенције за безбједност 

саобраћаја Републике Српске, Републичког педагошког завода Републике Српске, учесници и 

гости такмичења „Дјеца у саобраћају 2017“, те представници средстава информисања. 

За најбоље ликовне радове изабрани су: 

1. Мјесто, Филип Војчић, ОШ „Вук Караџић“, Братунац 

2. Мјесто, Марко Зорић, ОШ „Мајка Кнежопољка“,Кнежица, Козарска Дубица 

3. Мјесто, Кристина Обједовић, ОШ „Бранко Радичевић“, Петрово, Приједор 

За најбоље литерарне радове изабрани су: 

1.Мјесто, Ђурђина Кузмановић, ОШ „Петар Петровић Његош“, Теслић 

2. Мјесто, Јелена Бера, ОШ „Бранко Радичевић“, Бања Лука 

3. Мјесто, Тамара Ђукић, ОШ „Младен Стојановић“ Лакташи 

 Поред наведених награда у склопу републичког саобраћајно-образовног такмичења 

„Дјеца у саобраћају 2017“ биће додјељене и двије посебне награде и то за:  

1. Драгану Здјелар, ЈУ „Сунце“, Приједор 

2. Душана Ривића, ЈУ „Сунце“, Приједор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Ликовни радови , конкурс „Безбједност дјеце у саобраћају“ 
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 Присуство АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржавања 

Републичког саобраћајнпо образовног такмичења ученика основних школа „Дјеца у 

саобраћају 2017, Трећег такмичења на нивоу Бих „Дјеца у саобраћају“ „Сигурно у 

промету“ 2017 и додјеле награда ауторима најбољих ликовних и литерарних радова 

 

1. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - тема "Саобраћајно-образовно такмичење Дјеца у 

саобраћају 2017" 

2. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава и извјештај са одржаног Саобраћајно-образовног такмичења "Дјеца у саобраћају 

2017" у Бањи Врућици код Теслића. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, БХТ1, Редакција "Свијет брзине" - Прилози са одржаног Саобраћајно-образовног 

такмичења "Дјеца у саобраћају 2017" у Бањи Врућици код Теслића. 

3. ЈУН 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Вечерње новости - Извјештаји са одржаног Саобраћајно-

образовног такмичења "Дјеца у саобраћају 2017" у Бањи Врућици код Теслића. 

5. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - прилог са одржаног Саобраћајно-образовног такмичења 

"Дјеца у саобраћају 2017" у Бањи Врућици код Теслића. 

 

4.15. Испит за чланове школске саобраћајне пароле  

  

 На основу Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (члан 86, 

став (1)), Ауто мото савез Републике Српске у сарадњи са Министарством унутрашњих 

послова, Министарством просвјете и културе, школом и надлежним органом јединица локалне 

саомоуправе организује школске саобраћајне патроле.  

 На основу члан 86, став 5 Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике 

Српске министар просвјете и културе Републике Српске у сарадњи са министром унутрашњих 

послова Републике Српске донио је Правилник о школским саобраћајним патролама 

(Службени гласник Републике Српске број број 22 од 23.03.2016. год.). Овим правилником су 

регулисане надлежности и бавезе појединих институција за организацију и рад школских 

саобраћајних патрола. 

 На састанку одржаном 25. новембра 2016. године, у просторијама АМС РС, на ком су 

били присутни представници Министарства просвјете и културе Републике Српске, 

Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Агенције за безбједност саобраћаја 

Републике Српске и Ауто мото савеза Републике Српске, закључено је да се у другом 

полугодишту школске 2016/2017 године активност Школске саобрћајне патроле отрганизује 

кроз пилот пројекат, у петнаест основних школа, у Републици Српској. 

  Ученици кндидати за члана ШСП су оспособљавани у саобраћајним секцијама 

основних школа. Поред теоретског дијела, са ученицима су се проводиле и практичне вјежбе.

 Униформе за чланове ШСП, за 15 ОШ које су одабране за пилот пројекат ШСП, 

обезбједио је АМС РС и доставио школама преко ауто мото друштва. 

 Испит за члана школске саобраћајне патроле одржао се петнаест наведених основних 

школа у периоду од 22. априла до 30. маја 2017. године.  
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Табела 1. Основне школе одабране за пилот пројекат „ШСП“ 

р. бр ОШ 
мјесто,  

1. „Борисав Станковић“ Бања Лука 

2. „Јован Дучић“ Залужани, Бања Лука 

3. „Десанка Максимовић“ Драгочај, Бања Лука 

4. „Свети Сава“ Брод 

5. „Милан Ракић“ Руданка, Добој 

6. „П. П. Његош“ Буснови, Приједор 

7. „Свети Сава“  Источно Н. Сарајево 

8. “Вук Караџић“ Братунац 

9. „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава, Челинац 

10. „Свети Сава“  Бијељина 

11. „Јован Дучић“ Патковача, Бијељина 

12. „Петар Кочић“ Нова Топола 

13. „Ј. Ј. Змај“ Требиње 

14. „Веселин Маслеша“ Брод на Дрини, Фоча 

15. „Мокро“ Пале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ШСП ОШ „П:П:Његош“ Буснови, Приједор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ШСП „Милан Ракић“, Руданка, Добој 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  ОШ „Десанка Максимовић“ Драгочај  ОШ „Јован Дучић“ Залужани 
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    Испит за члана ШСП, ОШ „Борисав Станковић“ Бања Лука 

4.16. Млади као ризична група у саобраћају“ („Живот после живота“, „пијане наочаре“),  

 
 АМС РС и ауто мото друштва, заједно са Министарством саобраћаја и веза Републике Српске и 

Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, проводили су током 2017. године активност 

„Млади као ризична група у саобраћају“. У оквиру ове активности за ученике трећих и четвртих разреда 

средњих школа, изведена су предавања на тему „Алкохол и млади“ и „Живот после живота. 

За ученике су изведене и показне вјежве са специјалним „пијаним наочарама“, које симулирају три 

различита степена пијанства, како би корисницима што вјерније приказали проблеме у координацији 

покрета са којима се сусрећу особе под дејством алкохола. У периоду од јануара до јуна 2017. године 

одржана су предавања и показне вјежбе са пијаним наочарама за ученике: 

o Средњошколског центра „Никола Тесла“ Козарска Дубица („Алкохолк и 

млади“) 

o Средње Техничке школе Мркоњић Град („Живот после живота“) 

o Гимназије, Мркоњић Град („Живот после живота“) 

o Средње економска школа Бања Лука, („Живот после живота“); 

o Средњошколског центра Дрвар („Алкохол и млади“) 

o Средњих школа из Требиња  

o СШЦ „Голуб Куреш“ Билећа  

o Активност „Живот после живота“ у пољопривредној школи у Бања Луци. 

 

 Активности у Средњошколском центру „Никола Тесла“ Козарска Дубица 

 Представници Ауто-мото савеза Републике Српске (АМС РС) и Ауто-мото друштва 

"Козарска Дубица" 23. фебруара, су у 12 часова у Средњошколском центру "Никола Тесла" у 

Козарској Дубици одржали предавање ученицима трећих и четвртих разреда ове школске 

установе на тему "Млади возачи и алкохол". 

Послије предавања одржана је и симулација утицаја алкохола на вид возача уз помоћ 

специјалних наочара, такозваних "пијаних наочара". Присутним ученицима подјељени су 

свјетлоодбојни прслуци и едукативни материјали. 

 

 

 

 

 

 

 
Активности у Средњошколском центру „Никола Тесла“ Козарска Дубица 
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 Активности у Средњој Техничкој школи у Мркоњић Граду 

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске посјетили су 24.02. 2017. године, општину Мркоњић Граду.  

 Током посјете за ученике трећих и четвртих разреда Машинске школе са почетком у 

12,00 часова, у просторијама школе, био је приказ дванаестоминутни филм «Живот после 

живота», аутора Сање Јокић. Сања Јокић је прије двије године имала саобраћајну незгоду, у 

којој је задобила тешке тјелесне повреде са трајним инвалидитетом. Сања је аутор филма 

«Живот после живота», у којем је приказано њено страдање у саобраћајној незгоди као и 

промјене које су наступиле у начину живота који је слиједио након страдања у саобраћају. 

 Такође, ученицима су приказани и видео спотови који се односе на најчешће узроке и 

грешке због којих настају саобраћајне незгоде (утицај алкохола на организам у току вожње, 

вожња непрописном и неприлагођеном брзином, употреба мобилних телефона у току вожње, 

значај употребе сигурносног појаса, исл.) 

 Након гледања филма «Живот после живота» и других видео спотова, ученици су имали 

могућност да путем употребе специјалних наочара, «пијане наочаре» које симулирају утицај 

алкохола, осјете на властитом организму смањење способности битних за безбједно учешће у 

саобраћају.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посјета средњој Машинској школи у Мркоњић Граду 

 

 Активности у Гимназији у Мркоњић Граду 

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске 24.02. 2017. године, одржали су предавања и за ученике трећих и четвртих разреда који 

похађају Гимназију у Мркоњић Граду. 

 За ученике Гимназије трећих и четвртих разреда био је приказ дванаестоминутни филм 

«Живот после живота», аутора Сање Јокић. Ученицима су приказани и видео спотови који се 

односе на најчешће узроке и грешке због којих настају саобраћајне незгоде (утицај алкохола на 

организам у току вожње, вожња непрописном и неприлагођеном брзином, употреба мобилних 

телефона у току вожње, значај употребе сигурносног појаса, исл.) 

 Након гледања филма «Живот после живота» и других видео спотова, ученици су имали 

могућност да путем употребе специјалних наочара, «пијане наочаре» које симулирају утицај 

алкохола, осјете на властитом организму смањење способности битних за безбједно учешће у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посјета Гимназији у Мркоњић Граду 

 

 



                                 90 

 Активности „Живот после живота“, у средњој економској школи у Бања Луци,  

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске посјетили су 17.03. 2017. године, средњу Економску школу у Бања Луци. За ученике 

четвртих разреда у просторијама ове школе, приказали дванаестоминутни филм «Живот после 

живота», аутора Сање Јокић. Сања Јокић је прије три године имала саобраћајну незгоду, у којој 

је задобила тешке тјелесне повреде са трајним инвалидитетом. Сања је аутор филма «Живот 

после живота», у којем је приказано страдање двоје људи у саобраћајним незгодама као и 

промјене које су наступиле у њиховим животима након страдања у саобраћају. 

 Такође, ученицима су приказани и видео спотови који се односе на најчешће узроке и 

грешке због којих настају саобраћајне незгоде (утицај алкохола на организам у току вожње, 

вожња непрописном и неприлагођеном брзином, употреба мобилних телефона у току вожње, 

значај употребе сигурносног појаса, исл.) 

 Након гледања филма «Живот после живота» и других видео спотова, ученици су имали 

могућност да путем употребе специјалних наочара, «пијане наочаре» које симулирају утицај 

алкохола, осјете на властитом организму смањење способности битних за безбједно учешће у 

саобраћају.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посјета Средњој Економској школи у Бања Луци 

 

 Активности „Алкохол и млади“ у СШЦ Дрвар  

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске посјетили су 12.04. 2017. године, средњошколцки центар у Дрвару. За ученике трећих и 

четвртих разреда у просторијама ове школе, одржано је саобраћајно образовно предавање 

„Алкохол и млади“. Ученици завршшних разреда ове школе имали су могућност да спознају 

какав је утицај алкохола на организам човјека, те какве могу бити посљедице ризичне вожње 

када возачи управљају аутомобилом под утицајем алкохола. Алкохол је један од најчешћих 

узрока настанка саобраћајних незгода. 

 Након гледања филма «Живот после живота» и других видео спотова, ученици су имали 

могућност да путем употребе специјалних наочара, «пијане наочаре» које симулирају утицај 

алкохола, осјете на властитом организму смањење способности битних за безбједно учешће у 

саобраћају.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Активности у СШЦ у Дрвару 
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 Активност „Живот после живота“ Требиње 

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске су 28.04. 2017. године за ученике средњих школа из Требиња, приказали 

дванаестоминутни филм «Живот после живота», аутора Сање Јокић, као и саобраћајно –

едукативни филм «Једна секунда», у просторијама «Културног центра» Требиње. 

Сања Јокић у је прије три године имала саобраћајну незгоду, у којој је задобила тешке тјелесне 

повреде са трајним инвалидитетом. Сања је аутор филма «Живот после живота», у којем је 

приказано страдање двоје људи у саобраћајним незгодама као и промјене које су наступиле у 

њиховим животима након страдања у саобраћају. 

 Након гледања филма «Живот после живота», ученици трећих и четвртих разреда имали 

су могућност да путем употребе специјалних наочара, «пијане наочаре» које симулирају утицај 

алкохола, осјете на властитом организму смањење способности битних за безбједно учешће у 

саобраћају.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Активности у Требињу 

 Представници Ауто-мото савеза Републике Српске (АМС РС) и Ауто-мото друштва 

"Козарска Дубица" 23. фебруара, су у 12 часова у Средњошколском центру "Никола Тесла" у 

Козарској Дубици одржали предавање ученицима трећих и четвртих разреда ове школске 

установе на тему "Млади возачи и алкохол". 

Послије предавања одржана је и симулација утицаја алкохола на вид возача уз помоћ 

специјалних наочара, такозваних "пијаних наочара". Присутним ученицима подјељени су 

свјетлоодбојни прслуци и едукативни материјали. 

 Активности „Алкохол и млади“ у СШЦ „Голуб Куреш“ Билећа  

 Ауто-мото савез Републике Српске, и ауто мото друштво „Билећа“ организовали су 28. 

априла 2017. године саобраћајно-образовно предавање на тему "Алкохол и млади" и показне 

вјежбе са „пијаним наочарама“ за ученике трећих и четвртих разреда Средњошколског центра 

„Голуб Куреш“ из Билеће, у Културном центру Општине Билећа. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Предавање «Алкохол и млади» у Билећи 
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 Активност „Живот после живота“ у пољопривредној школи у Бања Луци. 

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске су 20. 10. 2017. године у просторијама средње пољопривредне школе, за ученике трећих 

и четвртих разреда ове школе, приказали дванаестоминутни филм «Живот после живота», 

аутора Сање Јокић. 

Сања Јокић у је прије четири године имала саобраћајну незгоду, у којој је задобила тешке 

тјелесне повреде са трајним инвалидитетом. Сања је аутор филма «Живот после живота», у 

којем је приказано страдање двоје људи у саобраћајним незгодама као и промјене које су 

наступиле у њиховим животима након страдања у саобраћају. Након гледања филма ученици 

су разговарали са Сањом о промјенама које су наступиле у њеном животу након саобраћајне 

незгоде и задобијебних повреда. 

 Након гледања филма «Живот после живота», ученици трећих и четвртих разреда имали 

су могућност да путем употребе специјалних наочара, «пијане наочаре» које симулирају утицај 

алкохола, осјете на властитом организму смањење способности битних за безбједно учешће у 

саобраћају.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   «Живот после живота» Пољопривредна школа Бања Лука 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средтвима информисања поводом провођења активности 

„Млади као ризична група у саобраћају“(„Живот после живота“ и „Алкохол и млади“) 

 

22. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава предавања за ученике Средњошколског центра "Никола Тесла" у Козарској 

Дубици. 

23. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са предавања за ученике Средњошколског центра "Никола Тесла" у 

Козарској Дубици. 

- Срна - Најава предавања за ученике Гимназије и Средње машинске школе у Мркоњић Граду. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске - Прилог о одржаном предавању за ученике Средњошколског центра 

"Никола Тесла" у Козарској Дубици. 

24. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са предавања за ученике Гимназије и Средње машинске школе у Мркоњић 

Граду. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о одржаном предавању за ученике Гимназије и Средње машинске школе у 

Мркоњић Граду. 

25. ФЕБРУАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Извјештај са предавања за ученике Гимназије и Средње машинске школе у 

Мркоњић Граду. 

17. МАРТ 

Телевизијске станице: 
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- РТРС - Прилог о саобраћајно-образовном предавању "Алкохол и млади" и презентација 

филма "Живот после живота" у Средњој економској школи у Бањалуци. 

12. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржаног предавања за средњошколце из Дрвара на тему "алкохол и 

млади". 

13. АПРИЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Информација о одржаном предавању за средњошколце из Дрвара на тему 

"алкохол и млади". 

28. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржаног предавања и премијере филма "Живот после живота" за ученике 

трећих и четвртих разреда средњих школа у Требињу. 

Телевизијске станице: 

- Херцег ТВ, Елта кабел мрежа - Прилози са одржаног предавања и премијере филма "Живот 

после живота" за ученике трећих и четвртих разреда средњих школа у Требињу. 
 

 

4.17. “Безбједна вожња у зимским условима“, тренинзи безбједне вожње по снијегу и леду; 

  

Ауто мото савез Републике Српске, Ауто мото друштво „Бања Лука“(спортска секција), 

Спортски ауто-мото савез Републике Српске у току зимске сезоне, у 2017. години, 

организовали су активност „Возачи, пробајте вожњу на снијегу!“ Ова активност проводила се 

у оквиру превентивне активности „Безбједна вожња у зимским условима“. Почетком зимске 

сезоне дјеловали смо на возаче да припреме своја возила како би у зимским условима 

саобраћаја учествовали са технички исправним возилима. У току мјесеца јануара 2017. године 

позивали смо возаче на тренинге безбједне вожње по снијегу и леду, на стази у Залужанима. 

 Први тренинг одржан је 24. 01. 2017. године, на аутомотодрому „Залужани“, у кругу 

касарне Крајишких бригада, у периоду од 10 до 16 часова. До краја јануара оржана су још два 

тренинга, 25. и 28. јануара.  

 Вожња возилом у зимском периоду, нарочито када има снијега за многе возаче 

представља проблем, јер се она у многоме разликује од начина уперављања возилом у другим 

годишњим добима. Без обзира на дужину возачког стажа, већина возача у критичним 

ситуацијама, када се у секунди одлучује о животу, реагују инстиктом, јер је недовољно времена 

за размишљање. Само возач који зна шта га очекује и који је увјек спреман да правилно реагује 

може да сачува себе и друге. 

 Возачи су на припремљеној стази имали могућност да пробају на који начин се покреће 

возило из мјеста, каква је вожња по клизавом путу, држање безбједног одстојања, начин вожње 

у кривини, кочење (пут кочења при различитим брзинама) заустављање и др. Током тренинга 

извршена је демострација правилног постављања ланаца на пнеуматике, као и демострација 

вожње по стази са ланцима на пнеуматицима и без ланаца. Сви заинтересовани посјетиоци 

имали су могућност да путем употребе специјалних наочара,(«пијане наочаре») које симулирају 

утицај алкохола, осјете на властитом организму смањење психофизичких способности битних 

за безбједно учешће у саобраћају.  

Обзиром на ниске температуре и зимске услове, АМС РС и АМД Бања Лука за све посјетиоце 

обезбједиће топао чај. 
Тренинг безбједне вожње на снијегу и леду 
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 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења 

активности «Возачи, пробајте вожњу на снијегу и леду» 

20. ЈАНУАР 

Дневни листови: 

- Независне новине - тема "Вожња у зимским условима - савјети за возаче". 

23. ЈАНУАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава превентивне акције "Возачи, пробајте вожњу на снијегу" на 

Аутодрому у Залужанима. 

24. ЈАНУАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Најава превентивне акције "Возачи, пробајте вожњу на 

снијегу" на Аутодрому у Залужанима. 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најаве и извјештаји са одржане превентивне акције "Возачи, пробајте вожњу на 

снијегу" на Аутодрому у Залужанима. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Најава превентивне акције "Возачи, пробајте вожњу на 

снијегу" са Аутодрома у Залужанима. 

- РТРС, АТВ, Елта кабел, Бел канал, Канал 3... - Прилози о одржаној превентивној акцији 

"Возачи, пробајте вожњу на снијегу" на Аутодрому у Залужанима. 

25. ЈАНУАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Српска данас" - прилог са другог дана одржавања превентивне акције 

"Возачи, пробајте вожњу на снијегу" на Аутодрому у Залужанима. 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји одржаној превентивној акцији "Возачи, пробајте 

вожњу на снијегу" на Аутодрому у Залужанима. 

28. ЈАНУАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Гостовање у емисији "Викенд јутро" поводом одржавања превентивне акције "Возачи, 

пробајте вожњу на снијегу" тог дана на Аутодрому у Залужанима. 

30. ЈАНУАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи прогам" - Прилог завршетку превентивне акције "Возачи, пробајте 

вожњу на снијегу" на Аутодрому у Залужанима. 

 

 

4.18. Учешће АМС РС и АМД у обиљежавању Четврте међународна седмице безбједности 

у саобраћају; 

 АМС РС и АМД заједно са представницима Министарства саобраћаја и веза, 

Министарством унутрашњих послова, Министарством здравља и социјалне заштите, и 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске учествовали су у обиљежавању Четврте 

УН-ова глобална седмица безбједности „СПАСИ ЖИВОТЕ#УСПОРИ“.  

 Четврта УН-ова глобална седмица безбједности саобраћаја (Fourth United Nations Global 

Road Safety Week) одржала се од 08. до 14. маја 2017. године, широм свијета, у организацији 

Уједињених нација, односно Свјетске здравствене организације (WHO). Четрврта УН глобална 

седмица безбједности саобраћаја посвећена је брзини као кључном фактору ризика настанка 

саобраћајних незгода са смртно страдалим и лицима са тешким тјелесним повредма и 

проводила се у виду кампање под слоганом „Успори, спаси живот“! (Save lives:#Slowdown). 

Кампања позива на предузимање различитих мјера и активности у циљу управљања 

брзинама и смањења просјечних брзина, како би се смањио ризик од настанка саобраћајних 

незгода и смртног страдања у њима.  
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 На основу података Свјетске здравствене организације вожња непрописном и 

неприлагођеном брзином утицала је на настанак трећине саобраћајних незгода са погинулим 

лицима у високо развијеним, а у неразвијеним и средње развијеним земљама на половину 

саобраћајних незгода са смртним посљедицама. На основу података МУП РС, у току 2016. 

године укупно се догодило 121 саобраћајна незгода са погинулим лицима, од чега је 65 

саобраћајних незгода (53 ,7%) због вожње непрописном и неприлагођеном брзином . 

 Истраживања показују да од 40-50 % возача управља возилом брзинама већом од 

ограничења. На основу истраживања које је провео АМС РС на путевима у насељима, у 

дневним условима вожње, 36,28 % возача управља возилом брзином већом од ограничења за 

насеље. На локацијама ван насеља, у дневним условима вожње 55,78 % возача вози брзином 

изнад ограничења. 

 

 Активности АМС РС и АМД поводом обиљежавња Четрврте УН глобалне седмице 

безбједности у саобраћају  „СПАСИ ЖИВОТЕ#УСПОРИ“.  

 АМС РС и АМД придружили су се обиљежавању Четрврте УН глобалне седмице 

безбједности у саобраћају провођењем различитих превентивних активности (догађаја) које 

имају за циљ смањење просјечних брзина и повећање поштовања ограничења брзине. Догађаји 

су се организовали самостално или у сарадњи са другим субјектима безбједности саобраћаја на 

локалном подручју (полицијске станице, локалне заједнице, основне школе и др.).  

Превентивне активности поводом наведене седмице проводиле су се и на подручју 

Републике Српске са посебно договореним догађајима у Бањој Луци, Добоју и Приједору).  

 Активности у Добоју 

Представници АМД „Добој“ у сарадњи са припадницима Полицијске станице за безбједност 

саобраћаја Града Добоја, члановима школске саобраћајне секције из ОШ „Вук Караџић“ из 

Добоја и представницима АБС РС су 10. маја 2017. године на магистралном путу М17, у мјесту 

Вила, у периоду од 10,00 до 12,00 часова, организовали догађај. Том приликом представници 

МУП РС контролисали су брзину кретања возила и методом случајног одабира заустављали 

возила. Чланови саобраћајне секције су оним возачима који су поштовали ограничење брзине 

давали за награду зелене балоне, а оним возачима који нису поштовали ограничење брзине 

црвене балоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Активности у Добоју 

 

 Активности у Бања Луци 

 На подручју Бања Луке АМД „Бања Лука“ организовало је догађај у сарадњи са МУП 

РС , Полицијском управом Бања Лука, Агенцијом за безбједност саобраћаја и ОШ „Ђура 

Јакшић“ Милановац. Догађај је организован на Булевару Десанке Максимовић, 11. маја, 2017. 

године. Полицијски службеници Полицијске управа Бања Лука, контролисали су брзину 

кретања возила на територији Града Бања Луке, на Булевару Десанке Максимовић ( код 

пасареле). Чланови саобраћајне секције из ОШ “Ђура Јакшић” вршили су подјелу црвених и 

зелених балона возачима. 
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    Активности у Бања Луци 

 

 Активности у Приједору 

 Догађај на подручју Града Приједора организовало је АМД Приједор у сарадњи са 

Полицијском управом Приједор, Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске и ОШ 

“Ћирило И Методије” из Трнопоља. Такође . возачима је вршена подјела зелених и црвених 

балона. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Активности у Приједору 

 

 Активности осталих АМД 

 Ауто мото друштво „Рогатица“, у сарадњи са саобраћајном полицијом из полицијске станице 

Рогатица и ОШ „Свети Сава“ Рогатица, придружило се обиљежавању ове међународне седмице 

безбједности у саобраћају. Ученици који су чланови саобраћајне секције из наведене школе 

вршили су подјелу црвених и зелених балона возачима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     АМД „Рогатица“ 

 

 Активности АМД „Градишка“ 

  Ауто мото друштво „Градишка“ , у сарадњи са саобраћајном полицијом из полицијске 

станице Градишка и ОШ „Козарска дјеца“ из Крушкика, придружило се обиљежавању ове 

међународне седмице безбједности у саобраћају. 

 Ова превентивна активност је реализована уз помоћ полиције и ученика из саобраћајне секције 

на магистралном пут Градишка-Чатња (испред ОШ „Козарска дјеца“). Том приликом вршено је 

заустављање возила и дјељење балона. Црвени балони су дјељењи оним возачима који су 

прекорачили дозвољену брзину а зелени су подјељени возачима који су поштовали ограничења 

брзине. 
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      АМД „Градишка“ 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом обиљежавања „Четврте УН 

глобалне седмице безбједности 

8. МАЈ 

Новинске агенције: 

- Срна - Ауто-мото савеза Републике Српске и Ауто-мото друштава у вези са спровођењем 

Четврте УН глобалне недјеље безбједности саобраћаја у Републици Српској. 
 

10. МАЈ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржане превентивне акције подјеле зелених и црвених балона савјесним 

и несавјесним возачима у мјесту Вила код Добоја. 
Телевизијске станице: 

- РТРС, Канал 3, АТВ - Прилог о одржаној превентивној акцији подјеле зелених и црвених 

балона савјесним и несавјесним возачима у мјесту Вила код Добоја. 
 

11. МАЈ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Прилог о одржаној превентивној акцији подјеле зелених 

и црвених балона савјесним и несавјесним возачима у мјесту Вила код Добоја. 

 
 

4.19. Учешће АМС РС у обиљежавању манифестације "Дани саобраћаја Републике 

Српске  2017" 

  

 АМС РС и ауто мото друштва учествовали су у организацији и провођењу 

манифестације "Дани саобраћаја Републике Српске 2017", који су се одржали у периоду од 01 

до 09. јуна 2017. године, у организацији Саобраћајног факултета Добој Универзитета Источно 

Сарајево, Министарства саобраћаја и веза, Министарства науке и технологије, Министарства 

унутрашњих послова, АМС РС, АМД "Добој", "Поште Српске" и "Жељезнице Републике 

Српске". 

 Централно обиљежавање манифестације организовано је  09.06.2017.  године,  у Добоју. На 

овој централној манифестацији активно је учествовао АМС РС и АМД „Добој“,  са 

организовањем сљедећих активности: 

- Учешће на свечаном отварању на саобраћајном факултету; 

- Постављање саобраћајниг полигона за обуку дјеце у саобраћају; 

- Превентивна контрола техничке исправности возила на техничком прегледу 

АМД „Добој“, као и на  уређају за испитивање амортизера; 

- Презентацијом симулатора, специјално дизајнираних наочара «пијане наочаре». 

 "Дани саобраћаја Републике Српске" почели су 1. јуна у Теслићу републичким саобраћајно-

образовним такмичењем АМС РС под називом "Дјеца у саобраћају 2017". 



                                 98 

 Циљ ових активности је да се код свих учесника у саобраћају, нарочито возача, утиче на 

свијест о неопходности поштивања саобраћајних прописа, с обзиром да се сваке године 

повећава број учесника у саобраћају, као и густина саобраћаја, те број пређених километара. 
  

 Учешће на свечаном отварању на саобраћајном факултету у Добоју; 

 Свечаном отварању манифестације  09.06.2017.  године, у амфитеатру Саобраћајног 

факултета у Добоју, присуствовали су и представници АМС РС и ауто мото друштава. Након 

свечаног отварања учесници су се упутити на градски трг и парк у Добоју, гдје је организован 

низ активности.  

 

 

 

 

         
        Свечано отварање манифестације  

        „Дани саобраћаја 2017“ 

 
 

 Постављањем саобраћајног полигона за обуку дјеце  
 АМС РС поставио је у градском парку саобраћајни полигон за обуку дјеце за безбједно 

учешће у саобраћају. Кроз обуку је прошао велики број ученика нижих разреда добојских 

основних школа који су организовано дошли са својим учитељима и васпитачима. Такође, на 

полигону су обука прошла и дјеца из Центра за дјецу и омладину са посебним потребама, 

Добој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Саобраћајни полигон намјењен за обуку дјеце у саобраћају 

 

 

 Превентивна контрола техничке исправности возила на техничком прегледу АМД 

„Добој“ као и на  уређају за испитивање амортизера од АМС РС; 

 

 У склопу манифестације  „Четврти  дани саобраћаја Републике Сртпске Добој 2017“, 

представници АМС РС и АМД „Добој“ вршили су бесплатну превентивну контролу техничке 

исправности возила на техничком прегледу у склопу АМД „Добој“. Такође, представници АМС 

РС вршили су контролу техничке исправности амортизера на уређају за испитивање 

амортизера. Током ових активности била су присутна и дјеца из Средње саобраћајне школе 
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Добој, као и студенти са Саобраћајног факултета Добој. За њих је представник АМС РС 

презентовао начин рада и вршења контроле на техничком прегледу као и на уређају за 

испитивање амортизера. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постављање возила покретном техничког прегледа и уређаја за испитивање амортизера 

 

 

 Презентацијом наочара које симулирају утицај алкохола на организам («пијане 

наочаре») 

 Представници АМС РС били су на располагању свим заинтересованим грађанима и 

посјетиоцима Добоја, који су жељели да испробају специјално дизајниране наочаре «пијане 

наочаре», које симулирају утицај алкохола на организам човјека, првенствено на видне 

способности.  Путем «пијаних наочара» могли су осјетити какав утицај изазива алкохол на 

организам човјека, односно на смањење психофизичких способности на безбједно управљање 

возилима.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Симулација утицаја алкохола на организам човјека са специјалним наочарама  

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом учешћа у манифестацији "Дани саобраћаја 

Републике Српске" у Добоју  

 

8. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава учешћа АМС РС на манифестацији "Дани саобраћаја Републике Српске" у 

Добоју. 

9. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржане манифестације "Дани саобраћаја Републике Српске". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, БН ТВ - прилози са одржане манифестације "Дани саобраћаја Републике Српске" 

у Добоју. 

 

4.20. Учешће АМС РС у обиљежавању манифестације Дан полиције Републике Српске  

 АМС РС и Ауто мото друштво „Бања Лука“ у току мјесеца марта 2017. године 

учествовали су у обиљежавању манифестације „Дани полиције Републике Српске“. У оквиру 

ове манифестације МУП РС, односно Висока школа унутрашњих послова и полицијске 

станице, организовали су низ различитих активности.  
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 Заједничек активности АМС РС Високе школе унутрашњих послова Управе за 

полицијско образовање Министарства унутрашњих послова 

 АМС РС и Ауто мото друштво „Бања Лука“ су 14. марта 2017. године заједно са 

припадницима Високе школе унутрашњих послова Управе за полицијско образовање 

Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Бањалуци организовали обуку о 

безбједном учешћу у саобраћају за малишане из вртића "Бамби" и Основне школе "Станко 

Ракита" из Врбање. Представници АМС РС и Ауто мото друштво „Бања Лука“ поставили су на 

платоу испред ове установе саобраћајно образовни полигон на ком су дјеца кроз игру возећи 

бицикл и крећући се као пјешаци учили основна правила саобраћаја која су неопходна за 

безбједно и саомостално учешће у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Саобраћајни полигон АМС РС на платоу Високе школе унутрашњих послова 

 

 Заједничке активности АМС РС и Полицијске станице Бања Лука - Лазарево 
 Полицијска станица Бања Лука – Лазарево организаовала је низ различитих активности 

поводом манифестације „Дани отворених врата“. АМС РС и Ауто мото друштво „Бања Лука“ 

подржали су провеђење ове манифестације, те су 29. и 30. марта 2017. године поставили 

саобраћајно образовни полигон на паркингу, у близини ове полицијске станице. У току ова два 

дана обуку на овом полигону прошла су дјеца из вртића и основних школа са подручја мјесне 

заједнице Лазарево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Обука дјеце на саобраћајном полигону у сарадњуи са ПС Лазарево 

 

 

4.21. Учешће АМС РС на Сајму за дјецу и породицу 

 Ауто-мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја РС учествовали 

су на „Сајму за дјецу и породицу 2017“, који је одржан 20. и 21. маја 2017. године у спортској 

дворани "Борик" у Бањалуци. 

 Ова дводневна манифестација угостила је бројне малишане из вртића, школа, удружења 

и клубова који су дошли да представе своја умијећа и предани рад, па су тако посјетиоци могли 



                                 101 

да уживају у игри, забави, плесу, пјесми и дружењу. Посјетиоци, поред наведеног могли су 

уживати у представама, концертима, разним такмичењима, едукативним предавањим, 

радионицама. 

 На штанду АМС РС малишани су имали прилику да се упознају са основним правилима 

за безбједно учешчће у саобраћају, играју се у образовно-превентивној играоници и цртају у 

простору предвиђеном за то. 

 Манифестација је имала за циљ да промовише породичне вриједности, бригу о дјеци, 

родитељство, креативност и спортски дух.Организована је по узору на сличне манифестације 

које већ цијелу деценију имају Београд и Загреб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Саобраћајно образовна играоница АМС РС 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом учешћа на Сајму за дјецу и 

породицу 

19. МАЈ 
Новинске агенције: 

- Срна - Најава учешћа АМС РС на Сајму за дјецу и омладину 2017. у бањалучкој дворани 

"Борик". 

20. МАЈ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Елта кабел, Бел канал, Пинк БХ,... - Прилози о Сајму за дјецу и омладину 

2017 одржаног првог дана у бањалучкој дворани "Борик" на којем је излагао АМС РС. 

20. МАЈ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ - Прилози о другом дану Сајма за дјецу и омладину 2017. одржаном у бањалучкој 

дворани "Борик" на којем је излагао АМС РС. 

4.18. Учешће АМС РС на Мото фесту 

 "Мото-фест Бањалука 2017", први фестивал овог типа у БиХ, у организацији Мото-клуба 

"Стршљен" из Бањалуке, одржан је 26. и 27. маја на тврђави Кастел. На фестивалу је учествовао 

велики број бајкера из више од 10 европских земаља.  

Одржавање мото феста подржао је и на њему учествовао АМС РС, као и АМД“ Бања Лука“. 

АМД „Бања Лука“ и АМС РС поставили су штанд на ком се вршила у промоција превентивних 

кампања које се проводе, као и подјела едукативних материјала. Крајњи циљ био је промоција 

безбједног учешћа мотоциклиста у саобраћају. 

 Поред фестивалског дијела, одржан је и сајамски дио на којем су се представили 

познати произвођачи мотоцикала као што су "Харлеy Давидсон", "Yамаха", "Сузуки", "Мотто 

Гуззи" и "Дуцати". За богат дводневни музички програм побринуло се девет бендова на двије 

бине. Циљ 'Мото-феста Бањалука 2017“ је промоција мото-спорта, скретање пажње на 

безбједност мотоциклиста у саобраћају, повећање и обогаћивање туристичке понуде Бањалуке. 

Фестивал има и хуманитарни карактер, а сва прикупљена средства од томболе биће донирана 

Удружењу '4+'", казао је Праштало.  
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          Мото фест „Бања Лука 2017“ 

 

 Учешће АМС РС и АМД у дрествима информисања поводом учешћа на Мото фесту 

„Бања Лука 2017“ 

26. МАЈ 

- Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, Канал 3, БН ТВ, Пинк БХ, Бел канал, Елта кабел мрежа,... - Најаве и прилози са 

првог дана манифестације "Мото фест Бањалука" одржане на бањалучкој тврђави Кастел на 

којој је учешће узео АМС РС. 

27. МАЈ 

- РТРС, АТВ, Пинк БХ, Бел канал, Елта кабел мрежа,... - Прилози са другог дана манифестације 

"Мото фест Бањалука" одржане на бањалучкој тврђави Кастел на којој је учешће узео АМС РС. 

 

4.23. Европска седмица мобилности“ 

  - Дан без аутомобила; 

  - Дан без погинулих. 

Ауто мото савез Републике Српске и ауто мото друштва у септембру 2017. године 

учествовали су у обиљежавању ЕВРОПСКЕНЕДЈЕЉЕМОБИЛНОСТИ, заједно са 

представницма осталих субјеката безбједности саобраћаја. Ова кампања за одрживу урбану 

мобилност, у земљама Европе у 2017. години обиљежила се у периоду од 16. до 22. Септембраа 

а проводи се од 2002. године.  

 Сваке године ЕВРОПСКАСЕДМИЦАМОБИЛНОСТИ се фокусира на одређену тему у вези 

са одрживом мобилности. Европска седмица мобилности у току 2017. године обиљежила се под 

слоганом “Чиста, заједничка и интелигентна мобилност“, позивом на акцију “Дијељењем 

добијате више” Овогодишња тема Европске седмице мобилности усмјерена је на дијељење. 

 Кориштењем заједничких облика превоза можемо смањити трошкове путовања и загађење 

животне средине, те упознати нове људе и учинити наше путовање друштевнијим. Дијељење 

нам омогућава и лакше комбиновање различитих врста превоза, заједнички превоз у вожњи 

аутомобилом, бициклизам, јавни превоз . 

 Циљ ове кампање је промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без 

загађења животне средине. Промоцијом алтернативних начина превоза постиже се побољшање 

начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свијест становништва.  

 У оквиру ЕВРОПСКЕНЕДЈЕЉЕМОБИЛНОСТИ у току 2017. године подржало се и 

провођење кампање, Пројекат EDWARD “Европски дан без погинулих на путу“ (21. 

септембар). Пројекат EDWARD позивао је учеснике у саобраћају да се обавежу и да организују 

активности подизања свијести у циљу побољшања безбједности на путевима. Нова кампања 

има за циљ да оствари напредак на смањењу смртних случајева и повреда на путу, док 

последње статистике показују мало побољшање у последње двије године. Кампања се водила 

од стране европске полицијске мреже саобраћаја, или ТISPOL. Порука ове кампање је „Моје 

обећање за безбједност на путевима“. 

 Врхунац ЕВРОПСКЕНЕДЈЕЉЕМОБИЛНОСТИ, био је 22. септембра 2017. године када се 

обиљежио „Дан без аутомобила“. Тог дана су у градовима Републике Српске поједине зоне 
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биле издвојене искључиво за пјешаке, бициклисте и јавни превоз, а затворене за остала моторна 

возила. Такође, проводиле су се различите активности у градовима Европе како би се 

промовисао развој бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Плакат Европски дан без погинулих 

        Плакат европска седмица мобилности 

 

 Учешће АМД и АМС РС у обиљежавању Европске недјеље мобилности („Дана без 

аутомобила“) 

Свој допринос обиљежавању ЕВРОПСКЕ СЕДМИЦЕМОБИЛНОСТИ („Дана без 

аутомобила“ и „Дана без погинуклих“) АМС РС и АМД у сарадњу са полицијским станицама, 

локалном заједницома основним и средњим школама дала су провођењем одређених 

активности. Током 22. септембар 2017. године у градовима Републике Српске проведене су 

сљедеће активности:  

 АМС РС и Градска управа Града Бања Лука поставили су саобраћајни полигон од 18. до 

22. септембра 2017. године на Тргу Крајина, Бања Лука. На овом саобраћајном полигону 

вршила се практична обука дјеце предшколског и раношколског узраста (од 5-9 година), 

за безбједно учешће у саобраћају. Дјеца из основних школа и вртића, са подручја Бања 

Луке, имала су могућност да усвоје основна знања неопходна за безбједно и самостално 

учешће у саобраћају, крећући се као пјешаци и бициклисти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Саобраћајни полигон, Трг Ктрајине 

 

 

 АМС РС организовао је такмичење у вожњи бицикла на „полигону спретности“. На 

такмичењу у вожњи бицикла, на полигону спретности, који је био постављен у периоду 

од 10,00 до 13,00 часова, на Тргу Крајина, могли су учествовати сви заинтересовани 

возачи бицикла старости од 7 до 77 година. Најбољи возачи бицикла који су прошли 

полигон са што мање казнених бодова и који су показали најбоље знање на тесту из 

познавања саобраћајних правила и прописа добили су прикладне награде. За освојено 

прво мјесто, ученик средње Техничке школе из Бања Луке добио је за награду бицикл. 
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Прије вожње на полигону спретности сваки такмичар мора да уради и тест из познавања 

саобраћајних прописа. Ово такмичење представља вид рекреације кроз забаву, али и 

промоцију бициклистичког превоза као здравог начина живота, те промоцију 

„еколошких“ превозних средстава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     „Дан без аутомобила“, Бања Лука 

 Представници АМД „И.Сарајево“ учествовали су у обиљежавању „Европског дана без 

погинулих на путевима“ у Граду Источном Сарајеву, 21. Септембра. Поводом 

обиљежавања овог међународног дана, одржан је састанак у Скупштини града Источно 

Сарајево, на ком је размотрено питање безбједности саобраћаја на подручју града, те су 

договорене и мјере на јачању система безбједности саобраћаја. Тог дана одржано је и 

саобраћајно образовно предавање за ученике нижих разреда у ОШ „Јован Дучић“ у 

Касиндолу. 

 

 

 

 

       Дан без погинулих Град И. Сарајево 

 Представници АМД „Фоча“ су у сарадњи са ОШ „Веселин Маслеша“, а у оквиру 

манифестације Европска седмица мобилности - Дан без аутомобила са ученицима ове 

школе организовало излет. На излету су ученицма и одељењима који су нацртали 

најљепше радове на тему :"Мој град без аутомобила" и "Обећавам да ћу безбјесдно 

учествовати у саобраћају на путу од куће до школе", додијељени пригодни поклони које 

је обезбиједило АМД „Фоча“. Такође, ученици су на тротоарима кредама цртали и 

цртежима показали како изгледа њихов град без аутомобила. Акцију је испратила 

локална радио станица,РТ РС и штампани медији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Активности АМД „Фоча“ 
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 Представници Ауто мото друштва „Семафор„ Зворник заједно са полицијским 

службеницима полицијске станице Зворник и ученицима ОШ „Свети Сава“ Зворник 

организовали су поводом Европске седмице мобилности и Дана без аутомобила, 22. 

септембра 2017. године шетњу ученике из наведене школе, као и цртање и исписивање 

порука на паноима и тротоарима, како би се обиљежила ова манифестација. Проведене 

активности су пропратили медији (РТРС, Зворник данас, Освит радио, остали зворнички 

портал.идр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Семафор“ Зворник 

 Представници Ауто мото друштва „Билећа“ у сарадњи са Полицијском станицом 

Билећа и ученицима и наставницима из основне школе ну Билећи, учествовали су у 

обиљежавању кампање Европска седмица мобилности. Поводом Дана без аутомобила и 

организовања различитих активности, улице за саобраћај возила у централној градској 

зони су биле затворене . Ученици нижих разреда су своју креативност исказали цртајући 

по коловозу, док су се ученици виших разреда такмичили у познавању саобраћајних 

прописа, вожњи ролера и бицикла. Најбољи су добили прикладне награде од спонзора 

манифестације .Један од спонзора ове манифестације било је и предузеће Свислион –

Таково изТребиња. Током кампање извршена је подјела летака, као и постављање 

плаката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Активности АМД „Билећа“ 

 

 Представници АМД „Милићи“ уз сарадњу компаније „АД „Боксит“ Милићи и општине 

Милићи“ учествовали су у обиљежавању „ЕВРОПСКЕНЕДЕЉЕМОБИЛНОСТИ“ На 

Тргу  

 рудара, 22. септембра, ( који је био затворен за саобраћај) одржана је трка ветерана и 

организована је шетња. Учесницима и случајним пролазницима су подијељени летци, 

разговарало се о здравијем начину живота и очувању животне средине, кориштењем 

заједничких средстава превоза као и већом употребом бицикала у саобраћају. 

 

 

 

 
       АМД „Милићи“ 
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 Представници Ауто-мото друштва “Сребреница“ учествовали су у обиљежавању 

ЕВРОПСКАСЕДМИЦА МОБИЛНОСТИ . У сарадњи са ученицима и настаницима из 

основне школе„Петар Кочић“ из Кравице организовано је цртање ликовних радова и 

рецитовањем пјесмица, а у сарадњи са ученицима и наставницима из школа “Бранко 

Радичевић“ и „Вук Караџић“ организована је шетња кроз центар града, са члановима 

ШСП. Активност је промовисана путем друштвене мреже Фацебоок АМД „Сребреница“ 

хттпс://www.фацебоок.цом/амдсребреница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      АМД „Сребреница“ Братунац 

 

 Представници АМД „Градишка“ у сарадњи са Општином Градишка организовали су 

22. 09. 2017. године разна културна и спортска дешавања у у центру града, у 

Видовданској улици. Том приликом била је вршена и подјела летака од стране 

волонтера из Удружења „Мост“. На улици је било организовано доста различитих 

дешавања као што су : играње фудбала, крос за дјецу из основних школа, бициклистичка 

утрка најмлађих учесника из вртића, играње одбојке, цртање по улици, вожња бициклом 

по полигону, разне врсте плесова и друге активности. Свим учесницима је уручена 

диплома за учешће у обиљежавању овог дана. У реализацији овог дешавања учествовали 

су и сљедеће основне школе: „Васа Чубриловић“, „Данило Борковић“, и „Козарска 

Дјеца“, те КУД „Коловит“,  Плесни студио „Данце степ“, Планинарско удружење 

„Патрија“, Невладина организација „Мост“, ЈПУ „Лепа Радић“ и др. Све је било 

испраћено и од стране медија : РТРС, Радио „Градишка“, Локална ТВ „Градишка“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 АМД „Градишка“ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/amdsrebrenica
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 Активности осталих АМД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  АМД „Доњи Жабар“ 

 

 
         АМД „Берковићи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      АМД „Љубиње“ 
 
  

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информсања поводом обиљежавања 

манифестације Европскја седмица мобилности 

 

21. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава обиљежавања манифестације "Дан без аутомобила" на Тргу 

Крајине у Бањалуци у оквиру "Европске седмице мобилности". 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске - Најава обиљежавања манифестације "Дан без аутомобила" на Тргу 

Крајине у Бањалуци у оквиру "Европске седмице мобилности". 

22. СЕПТЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - најава обиљежавања манифестације "Дан без 

аутомобила" на Тргу Крајине у Бањалуци и брдске трке "Бањалука 2017". 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Извјештаји поводом одржавања манифестације "Дан без аутомобила" на 

Тргу Крајине у Бањалуци и у другим градовима и општинама Републике Српске. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, БН ТВ, БХТ 1, Канал 3, Бел канал, Пинк БХ, Федерална ТВ,... - Прилози о 

одржаној манифестацији "Дан без аутомобила" на Тргу Крајине у Бањалуци и у другим 

градовима и општинама Републике Српске. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, БХ радио 1, Радио Слободна Европа, НЕС радио, Биг радио, 

Контакт радио, Уно радио, БН радио... - Информације о одржаној манифестацији "Дан без 

аутомобила" на Тргу Крајине у Бањалуци и у другим градовима и општинама Републике 

Српске. 
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23/24. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц, Вечерње новости, Дневни аваз, Ослобођење, 

Вечерњи лист,... - Извјештаји о одржаној манифестацији "Дан без аутомобила" на Тргу Крајине 

у Бањалуци и у другим градовима и општинама Републике Српске. 

25. СЕПТЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ - Емисије "Јутарњи програм" - Прилози о о одржаној манифестацији "Дан без 

аутомобила" на Тргу Крајине у Бањалуци и у другим градовима и општинама Републике 

Српске. 

 

4.24. Учешће АМС РС у обиљежавању „Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних 

незгода“; 

АМС РС и ауто мото друштва заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством 

унутрашњих послова, Министарством просвјете и културе, Агенцијом за безбједност саобраћаја, 

јединицама локалне самоуправе, Црвеним крстом и другим субјектима и организацијама које су се 

укључиле, организовали различите активности, како би се обиљежио Свјетски дан сјећања на жртве 

саобраћајних незгода. 

 Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних незгода (World Day of Remembrance for 

Road Traffic Victims (WDR)) обиљежава се сваке године, треће недјеље у новембру, (ове године 

у свијету је обиљежен 19. новембра 2017. године) од стране све већег броја земаља на свим 

континентима, широм свијета. На подручју Републике Српске, у току 2017. године, Свјетски 

дан сјећања на жртве саобраћајних незгода обиљежио се у периоду од 17. до 20. новембра. 

 Овај је дан посвећен сјећању на милионе убијених или рањених у саобраћајним 

незгодама, њиховим породицама и заједницама, као и одавању почасти преданим члановима 

хитне помоћи, полиције, здравствених радника и других радника који се свакодневно носе с 

трауматским посљедицама смрти и повреда на путевима. Смрт и повреде на путевима су 

изненадни, насилни, трауматски догађаји, чији је утицај на живот дуготрајан, а често и трајан. 

Сваке године, милиони новоповријеђених и ожалошћених људи из свих крајева свијета 

придружују се онима који већ пате због посљедица саобраћајних незгода. Овај посебан Дан 

сјећања има за циљ скретање пажње на велику потребу жртава саобраћајних незгода, како би се 

јавно одало признање њиховом губитку и патњи. Такође, овим даном указује се и на потребу 

заједничког провођења превентивних активности од свију оних који су дужни да воде рачуна о 

безбједности саобраћаја, како би се смањила страдања у саобраћају. 

 Тема под којом је обиљежен овогодишњи Дан сјећања, темељи се на Стубу 1 Глобалног плана 

Деценије акције- Управљање безбједношћу саобраћаја, под слоганом: „Од Глобалног сјећања на 

глобалну акцију преко Деценије акције за безбједност саобраћаја. Циљ 2020.:Смањити број погинулих и 

тешко повријеђених за 50% . Учинимо 2011-2020. деценију за памћење!” 

Циљеви обиљежавања Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода су: 

 сјећање на погинуле у саобраћајним незгодама и исказивање саосјећања са њиховим 

породицама, 

 скретање пажње на велики број погинулих и настрадалих у саобраћајним незгодама као и на 

потенцијални ризик за све учеснике у саобраћају,  

 подизање нивоа свијести о негативном утицају и посљедицама саобраћаних незгода са 

погинулим и настрадалим лицима на њихове породице и друштво, као и потреба за побољшање 

безбједности саобраћаја и пружањем подршке повријеђеним и ожалошћеним у саобраћајним 

незгодама, 

 истаћи потенцијал за превенцију саобраћајних незгода и важност озбиљног одговора за 

непоштивање прописа у друмском саобраћају. 

За потребе реализације активности одштампан је и одређен број летака и плаката, који су преко 

АМД подјељени учесницима у саобраћају и постављени на мјестима погодним за плакатирање. 
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     Изглед летка и плаката  

 Активности на подручју Града Добоја 

Представници Министарства саобраћаја и веза, Министарства унутрашњих послова, АМС РС и 

ауто мото друштва „Добој“, Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, Града Добоја, 

Црвеног крста, ватрогасаца и других субјеката и организација које су се укључиле, организовали су 

различите активности, како би се обиљежио Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних незгода. 

 Централно обиљежавање Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода проведено је 17. 

новембра у Граду Добоју. У Улици Светог Саве, у којој је био обустављен и саобраћај организоване су 

сљедеће активности:  

  постављен је вјенац са цвијећем, на којем је са ружама означен број „130“ (укупан број смртно 

страдалих у саобраћајним незгодама у Републици Српској у 2016. години), 

 постављен је и број „130“ направљен од малих свијећа, 

 довежена су на „шлеп возилу“ АМД „Добој“, два путничка возила оштећена у саобраћајној 

незгоди; 

 постављене су биле и лимене кутије са пијеском у којима су сви заинтересовани пролазници 

имали могућност да упале свјеће за смртно страдале у саобраћајним незгодама; 

 представници Црвеног крста симулирали су саобраћајну незгоду у којој су учествовала два 

возила и повријеђена лица, а учествовала су и возила Хитне помоћи, ватрогасаца, полиције и 

АМС РС; 

 вршена је и подјела летака. 

 

 

 

 

 

 

 
    Активности Град Добој 

 

 Активности на подручју Града Бања Лука 

На подручју Града Бања Лука, представници Министарства саобраћаја и веза, 

Министарства унутрашњих послова, Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто - мото савеза 

Републике Српске, Tехничке школе Бања Лука, Црвеног крста Републике Српске, Музичке 

школе „Владо Милошевић“, Града Бања Лука, АМД „Крајина“ и АМД „Бања Лука“ 

учествовали су у обиљежавању Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода, 17. новембра 

2017. године. 

У Храму Христа Спаситеља у Бањој Луци је у суботу 18. новембра служен и помен свим 

страдалим у саобраћајним незгодама. У понедјељак, 20. новембра, на Академији умјетности у 
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Бањој Луци са почетком у 12,00 часова ученици Mузичке школе „Владо Милошевић“ и 

студенти Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци, одржали су концерт класичне 

музике. 

У петак, 17. новембра 2017. године, у парку "Петар Кочић", Бања Лука, уприличен је низ 

активности поводом обиљежавања „Дан сјећања на жртве саобраћајних незгода“: 

 постављен је број „130“ направљен од свијећа, 

 довежено и одвежено је на „шлеп возилу“ АМД „Крајина“, путничко возило оштећено у 

саобраћајној незгоди; 

 АМД „Бања Лука“ поставило је инфо-пулт на којем се вршила подјела летака и 

постављање плаката; 

 сви заинтересовани пролазници имали су могућност и да упале свјеће за страдале у 

саобраћајним незгодама у посебно припремљеним металним кутијама са пијеском и 

свијећама,  

 представници Црвеног крста, симулирали су саобраћајну незгоду у којој су учествовала 

два возила и повријеђена лица, а учествовала су и возила Хитне помоћи, ватрогасаца, 

полиције и АМС РС, 

 вршена је и подјела летака. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Активности у Бања Луци 

 Активности у Братунцу 

 Ауто-мото друштво „Сребреница „ Братунац учествовало је у обиљежавању Свјетског 

дана сјећања на на жртве саобраћајних незгода у времену од 17.11.2017.год. до 

29.11.2017.год.кроз више проведених активности. Запосленици АМД-а су, ускладу са планом 

кампање извршили  плакатирање на мјестима предвиђеним за то и  подијелили  летке на 

Градској пијаци и градским паркинзима. 

 Представници Полицијске станице Братунац, Ауто-мото друштва „Сребреница“ 

Братунац, Црвеног крста Братунац, Дома здравља Братунац, Ватрогасног дома у Братунцу, 

чланови Школске саобраћајне патроле из Основне школе „Вук Караџић“ и чланови Подмлатка 

Црвеног крста Братунац, положили су вијенце на споменицима, обиљежена мјеста погинулих 

учесника у саобраћају у насељу Моштанице. Такође, чланови школске саобраћајне патроле из 

О.Ш. „Вук Караџић“ и чланови подмлатка Црвеног крста дијелили су летке учесницима у 

саобраћају; 

У току акције на „шлеп“ возилу је кроз насеље провезено, изложено је на њему, путничко 

возило оштећено у саобраћајној незгоди, а остала возила су имала укључену ротацију и сирене 

док су се кретала кроз град у колони. На сваком возилу је био залијепљен плакат са обиљежјем 

„Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода. 

 Активност је промовисана путем  Facebook-а АМД “СРЕБРЕНИЦА“ , 

„ДЕСПОТОВИНА“ , портала UPSMedia“Prijatelji Srebrenice“ и РТРС у емисији „Српска данас“, 

29.11.2017.год. 
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   Активности АМД „Сребреница“ Братунац 

 

 Активности осталих АМД 
АМД су са представницима јединица локалних самоуправа, полицијских станица, Црвеног крста, 

школа и других институција организовали различите активности, које су се реализовале на централним 

градским трговима или на неким другим погодним мјестима, те посјећивали мјеста на којима су 

страдали учесници у саобраћају уз паљење свијећа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 АМД „Милићи“    АМД „Љубиње“   АМД „Берковићи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Угљевик“    АМД „Сигурност“ Бијељина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    АМД „Билећа“ 

 

      

 Учешће АМС РС и АМД у срдствима информисања поводом обиљежавања 

Међународног дана сјећања на жртве саобраћајних незгода 
 

16. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава обиљежавања међународног Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода у 

Републици Српској. 

17. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о обиљежавању међународног Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода у 

Републици Српској у Добоју и Бањалуци. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Елта кабел, Канал 3,... - Прилози о обиљежавању међународног Дана 

сјећања на жртве саобраћајних незгода у Републици Српској у Добоју и Бањалуци. 
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18/19. НОВЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц - Извјештаји о обиљежавању међународног Дана 

сјећања на жртве саобраћајних незгода у Републици Српској у Добоју и Бањалуци. 

20. НОВЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Прилог о обиљежавању међународног Дана сјећања на 

жртве саобраћајних незгода у Републици Српској у Добоју и Бањалуци. 

29. НОВЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Српска данас" - тема "Сјећање на жртве саобраћајних незгода у Братунцу". 
 

 

4.25. Одржана радна посјета предсједника Народне скупштине Републике Српске 

Недељка Чубриловића Ауто-мото савезу Републике Српске; 

 Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић посјетио је 

10. фебруара 2017. године Ауто-мото савез Републике Српске. Приликом посјете истакео је да 

Ауто-мото савез Српске, у сарадњи са другим институцијама, доприноси укупној безбједности 

у саобраћају, што потврђује чињеница да се сваке године евидентира мањи број погинулих на 

путевима Српске. 

 Чубриловић је рекао да је АМС РС организација од посебног друштвеног значаја која, у 

сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, Министарством унутрашњих послова, Агенцијом 

за безбједност саобраћаја и другим из ове области, синхронизовано ради на побољшању 

безбједности у саобраћају. 

 Он је додао да је АМС РС организација која континуирано унапређује свој рад, чиме 

постаје прихватљива и за одређене међународне организације сличног карактера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посјета предсједника Народне скупштине Републике Српске Недељка Чубриловића 

 

 

 Учешћа АМС РС у средствима информисања поводом посјете предсједника Народне 

скупштине Републике Српске Недељка Чубриловића Ауто-мото савезу Републике 

Српске. 

9. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава радне посјете предсједника Народне скупштине Републике Српске 

Недељка Чубриловића Ауто-мото савезу Републике Српске. 

10. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Извјештаји са одржане радне посјете предсједника Народне скупштине 

Републике Српске Недељка Чубриловића Ауто-мото савезу Републике Српске. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, Бел канал, Елта кабел мрежа, БХТ 1 - Прилози о одржаној радној посјети 

предсједника Народне скупштине Републике Српске Недељка Чубриловића Ауто-мото савезу 

Републике Српске. 

11. ФЕБРУАР 
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Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји са одржане радне посјете предсједника Народне 

скупштине Републике Српске Недељка Чубриловића Ауто-мото савезу Републике Српске. 

 

4.26. Посјета малишана из вртића «Колибри « Ауто мото савезу Републике Српске 

 Више од 50 малишана бањалучког вртића "Колибри" посјетили су 14. септембар 2017. 

године, сједиште Ауто-мото савеза Републике Српске (АМС РС) у Бањалуци гдје су се 

упознали са запосленима у овој републичкој институцији и учили како да буду што бољи 

учесници у саобраћају. 

 Дјеца узраста пет и шест година обишла су Информативно-диспечерски центар (ИДЦ) 

АМС, гдје им је показано како радници ИДЦ-а комуницирају са возачима којима је потребна 

помоћ на путу, али и како се дају извјештаји за медије. 

 Послије обиласка ИДЦ АМС РС, малишани су гледали показну вјежбу уклањања возила 

у кругу Ауто-мото друштва "Крајина". На крају, дјеци је одржано саобраћајно-образовно 

предавање "Пажљивкових десет лекција које живот значе" и уручени су им пригодни поклони. 

Ова посјета организована је у оквиру велике републичке превентивне кампање "Возачи, школа 

је за нас, опрез је за вас" коју заједно спроводе Министарство саобраћаја и веза РС, 

Министарство унутрашњих послова РС, Министарство просвјете и културе РС, Агенција за 

безбједност саобраћаја РС, АМС РС, Ауто-мото друштва и локалне заједнице. 

Кампањом се жели унаприједити знање и понашање код дјеце као ризичних учесника у 

саобраћају путем саобраћајно-образовних материјала, предавања и практичном обуком на 

полигону за обуку дјеце у саобраћају прилагођеном њиховом узрасту. 

          Посјета нмалишана из вртићча Колибри АМС РС 

 

4.27. Саобраћајно образовна представа „Мирка“ 

  

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске од априла до јуна 2017. године организовали су извођење саобраћајно обвразовне 

представе „Мирка“ у сљедећим локалним заједницама: 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Власеница, 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Хан Пјеску. 

- Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Руданци, Добој; 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Доњој Пакленици, Добој; 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Бијељина; 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Јањи, Бијељина. 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Рудом; 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Рогатици;; 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Прњавору;; 

 - Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ на Лаушу, Бања Лука. 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Власеници и Хан Пјеску, 

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске у мјесецу марту 2017. године организовали су извођење саобраћајно обвразовне 

представе „Мирка“ за малишане са подручја Власенице и Хан Пјеска. 



                                 114 

 Представа „Мирка“ намјењена је дјеци основних школа, чији актери кроз игру и забаву 

уче дјецу о безбједном учешћу у саобраћају.  

 У Центру за културу Општине Власеница 28. марта представа је изведена пред 

малишанима основних школа ове општине. Преко 300 малишана имали су прилику да уживају 

у извођењу представе а такође и да науче нека основна правила понашања у саобраћају. 

У Хан Пијеску 29. марта нешто мање малишана такође је уживало у извођењу представе 

„Мирке“. 

 По завршетку представе сви малишани су добили саобраћајни буквар као поклон од 

Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије. 

Представници Агенције за безбједност саобраћаја и Ауто-мото савеза Републике Српске 

посјету Општинама Власеници и Хан Пијеску искористили су како би са начелницима 

наведених општина одржали радне састанке, на којима се разговарало о стратешким питањима 

када је безбједност саобраћаја у локалној заједници у питању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Извођење представе „Мирка“ у Власеници и Хан Пјеску 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Руданци и пакленици код 

Добоја; 

 Ученици нижих разреда ОШ „Милан Ракић“ у Руданци и ОШ „Озрен“ у Пакленици су 

гледали извођење саобраћајно образовно-забавне представе „Мирка“. По завршетку представе 

сви малишани су добили саобраћајни буквар као поклон од Агенције за безбедност саобраћаја 

Републике Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Извођење представе „Мирка“ у Руданци и Пакленици 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Бијељини и Јањи; 

 Саобраћајно образовна представа „Мирка“ изведена је 18. априла 2017 у бијељинском 

Центру за културу, за малишане основних школа са подручја Града Бијељина . Такође и 

малишани који похађају основнуи школу „Меша Селимовић“ у Јањи су 18. априла имали 

могућност да погледају саобраћајну представу „Мирка“ и науче основна правила која су икм 

неопходна за безбједно учењшће у саобраћају. Малишанима су након завршетка представе 

подјељени саобраћајно образовни буквари. 
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    „Мирка“ извоођење у Бијељини 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Рудом; 

 У Центру за културу Општине Рудо, 11. 05. 2017. године за малишане основних школа 

са овог подручја изведена је саобраћајно образовно-забавна представа „Мирка“. Извођење 

представе омогућили су АМС РС, Агенција за безбједност саобраћаја и АМД „Рогатица“. 

Представа „Мирка“ намјењена је дјеци основних школа, чији актери кроз игру и забаву уче 

дјецу о безбједном понашању у саобраћају. Представа доприноси унапређењу саобраћајног 

образовања и васпитања дјеце раног школског узраста. Ученицима првих разреда основне 

школе у Рудом послије представе подјељен је одређен број саобраћајних буквара у којима су 

наведена основна правила за њихово безбједно учешће у саобраћају. 

Представу „Мирка“ и подјелу саобраћајно-образовних материјала организовали су Агенција за 

безбједност саобраћаја и Ауто-мото савез Републике Српске. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
    Извођење представе „Мирка“ у Рудом 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Рогатици; 

 Више од 250 ђака Основне школе „Свети Сава“ из Рогатице су 12. маја 2017. године у 

сали ове школе учили правила безбједног учешћа у саобраћају уз саобраћајно-образовну 

представу „Мирка“ и том приликом су им представници Ауто-мото савеза и Агенције за 

безбједност саобраћаја и уручили саобраћајне букваре и друге образовне материјале 

прилагођене дјеци раног школско узраста. Организовање представе потпомогнуто је од стране 

Ауто-мото друштва „Рогатица“ а малишани с са глумцима Академије умјетности током 

представе на забаван начин препознавали саобраћајне ситуације које могу бити опасне по 

њихове животе и учили како да буду добри и одговорни учесници у саобраћају. 

 

 

 

 Извођење представе „Мирка“ у Рогатици 
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 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Прњавору; 

Саобраћајно образовна представа „Мирка“ изведена је 17. маја у Центру за културу Општине 

Прњавор са почетком у 10,00 и у 12,00 часова. Представа „Мирка“ намјењена је дјеци основних 

школа, чији актери кроз игру и забаву уче дјецу о безбједном понашању у саобраћају. 

Ученицима првих разреда основне школе у Прњавору послије представе подјељен је одређен 

број саобраћајних буквара у којима су наведена основна правила за њихово безбједно учешће у 

саобраћају, при чему је потребно нагласити да представу играју глумци Академије умјетности 

универзитета из Бања Луке. Представу „Мирка“ и подјелу саобраћајно-образовних материјала 

организовали су Агенција за безбједност саобраћаја и Ауто-мото савез Републике Српске. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                         Извођење представе „Мирка“ у Прњавору 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“на Лаушу, Бања Лука; 

 У ОШ „Свети Сава“ у бањалучкој МЗ Лауш у два термина одиграна је саобраћајно 

образовно-забавна представа „Мирка“ 10. Маја 2017. године. Реализацију наведене представе 

омогућила је Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске и Ауто мото савез 

републике Српске. По завршетку представе највјештији малишани су добили саобраћајне 

букваре као поклон од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије. 

 

 

 

 

 
                                           Извођење представе „Мирка“ на Лаушу 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“у Источном Сарајеву; 

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске 28. септембра 2017. године организовали су извођење саобраћајно обвразовне представе 

„Мирка“  у Источном Сарајеву. 

 Више од 150 ђака Основне школе „Јован Дучић“ из Војковића и „Алекса Шантић“ из 

Касиндола у спортској дворани у Војковићима погледали су саобраћајну представу „Мирка“. 

 Представа „Мирка“ намјењена је дјеци основних школа, чији актери кроз игру и забаву 

уче дјецу о безбједном понашању у саобраћају, те доприноси унапређењу саобраћајног 

образовања и васпитања дјеце раног школског узраста. 

Малишана су са уживањем пратили извођење представе те са глумцима понављали нека од 

основних правила у саобраћају. Најбољи су награђени саобраћајним букварима. 
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   Извођење представе Мирка у И. Сарајеву 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Доњем Жабару и Пелагићеву; 

 Представници Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савеза Републике Српске и 

Ауто мото друштва „Доњи Жабар“, организовали су 06. октобра 2017. године извођење 

саобраћајно образовне представе „Мирка“ за малишане са подручја општине Доњи Жабар и 

Пелагићево. 

Малишани ОШ „Доњи Жабар“ из Општине Доњи Жабар и ОШ „Васо Пелагић“ из Општине 

Пелагићево имали су прилику да погледају извођење саобраћајне представе „Мирка“. 

Малишани наведених школа са уживањем су пратили извођење представе те су активно 

узимали учешће приликом показивања неких од основних правила у саобраћају. Представа 

„Мирка“ намјењена је дјеци основних школа, чији актери кроз игру и забаву уче дјецу о 

безбједном понашању у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Представа «Мирка» Доњи Жабар и Пелагићево 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Костајници; 

 Представници Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савеза Републике Српске, 

организовали су 10. октобра 2017. године извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ 

за малишане са подручја општинеКостајница. Представа је изведена у сали ОШ „Петар 

Мећава“ у Костајници за ученике првих, других и трећих разреда ове школе. Представа 

„Мирка“ намјењена је дјеци основних школа, чији актери кроз игру и забаву уче дјецу о 

безбједном понашању у саобраћају. Ученицима првих, других и трећих разреда ОШ „Петар 

Мећава“ у Костајници послије представе подјељен је одређен број саобраћајних буквара у 

којима су наведена основна правила за њихово безбједно учешће у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 
          Саобраћајно образовна представа «Мирка» у Костајници 
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 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Српцу и Модричи 

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске заједно са Ауто мото друштвом „Оптима“, Ауто мото друштвом „Србац“ и локалним 

заједницама, организовали су 30. новембра 2017. године извођење саобраћајно образовне 

представе Мирка за малишане са подручја општина Модрича и Србац. 

 Малишани Модриче и Српца су 30. новембра имали прилику да погледају извођење 

саобраћајне представе „Мирка“. 

Малишани наведених општина са уживањем су пратили извођење представе те су активно 

узимали учешће приликом показивања неких од основних правила у саобраћају. 

 Представа доприноси унапређењу саобраћајног образовања и васпитања дјеце раног 

школског узраста. Представа „Мирка“ намјењена је дјеци основних школа, чији актери кроз 

игру и забаву уче дјецу о безбједном понашању у саобраћају. 

 Глумци представе истакли су да свако ново извођење за њих представља право уживање, 

те се надају да малишани након одгледане представе науче основна правила саобраћаја. Истичу 

да дјеца знају доста тога о саобраћају што опет значи да учитељи с њима раде у редовној 

настави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „Мирка „ извођење у Српцу   „Мирка“ извођење у Модричи 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Котор Варошу 

 Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске заједно са Ауто мото друштвом „Котор Варош“ и локалном заједницом, организовали 

су 13. децембра 2017. године извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ за око 300 

ученика од првог до трећег разреда који похађају ОШ „Свети Сава“Котор Варош. 

 Малишани наведених општина са уживањем су пратили извођење представе те су 

активно узимали учешће приликом показивања неких од основних правила у саобраћају. 

 Представа доприноси унапређењу саобраћајног образовања и васпитања дјеце раног 

школског узраста. Представа „Мирка“ намјењена је дјеци основних школа, чији актери кроз 

игру и забаву уче дјецу о безбједном понашању у саобраћају. 

 Глумци представе истакли су да свако ново извођење за њих представља право уживање, 

те се надају да малишани након одгледане представе науче основна правила саобраћаја. Истичу 

да дјеца знају доста тога о саобраћају што опет значи да учитељи с њима раде у редовној 

настави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        „Мирка „ извођење у Котор Варошу     

 

 Учешће АМС РС и АМД у срдствима информисања поводом извођења представе 

«Мирка» 
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5. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава одржавања саобраћајно-образовне представе "Мирка" у Доњем Жабару и 

Пелагићеву. 

6. ОКТОБАР 

Новинске агенције: - Извјештај о одржаној саобраћајно-образовној представи "Мирка" у Доњем 

Жабару и Пелагићеву. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о одржаној саобраћајно-образовној представи "Мирка" у Доњем Жабару и 

Пелагићеву. 

7/8. ОКТОБАР 

Дневни листови: 

- Независне новине, Глас Српске - Извјештаји о одржаној саобраћајно-образовној представи 

"Мирка" у Доњем Жабару и Пелагићеву. 

9. ОКТОБАР 

Телевизијске станице:- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Прилог о одржаној саобраћајно-

образовној представи "Мирка" у Доњем Жабару и Пелагићеву. 

10. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Позив возачима да из саобраћајно-безбједних разлога користе новоотворену дионицу 

аутопута "9. јануар" од Маховљана до Друговића. 
 

4.28. „Обука дјеце у саобраћају“,; 

  - Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Вишеграду; 

  - Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Челинцу; 

  - Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Шипову; 

  - Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Лакташима; 

  - Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Рибнику; 

 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Вишеграду 

Саобраћајно образовни полигон за практичну обуку дјеце био је у периоду од 11. 05. до 

18. 05. 2017. године постављен на платоу испред ОШ „Вук Караџић“ у Вишеграду.На полигону 

су ученици од првог до петог разреда вјежбали за безбједно учешће у саобраћају. У току обуке 

поред учитеља присуствовао је и повремено саобраћајни полицајац. Такође на полигону су 

основна знања кроуз игру стицала и дјеца из вртића „Невен“. Ученици из Специјалног 

одјељења ,такође су вјежбали један дан. И ове године од стране директора, наставног особља, 

педагога ОШ полигон је добио све похвале. Добра ствар је што је и ШСП учествовала у 

реализацији ове активности. 

Остварена је добра сарадња и са полицијском станицом који су се укључили повремено 

у рад полигона. Радио Вишеград је пропратио ову активност у свом програму.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Саобраћајни полигон у Вишеграду 
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 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Челинцу 

 АМД „Бања Лука“, секција Челинац је у периоду од 22.05.2017. до 26.05.2017.године 

вршио практичну обуку дјеце из Челинца на саобраћајном полигону. Саобраћајни полигон био 

је постављен на платоу испред просторија АМД „Бања Лука“, секција Челинац. Обуку на 

саобраћајном полигону за безбједно учешће у саобраћају прошла су дјеца нижих разреда 

основне школе као и дјеца из вртића са подручја Челинца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Обука дјеце на саобраћајном полигону у Челинцу 

 

 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Шипову 

 АМД „Шипово“ вршило је практичну обуку дјеце у периоду од 29.05.2017. до 

02.06.2017.године, на саобраћајном полигону. Саобраћајни полигон био је постављен испред  

ОШ „Немања Влатковић“ у Шипову. Обуку на саобраћајном полигону за безбједно учешће у 

саобраћају прошла су дјеца првог, другог и трећег разреда ове основне школе као и дјеца из 

вртића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Саобраћајни полигон у Шипову. 

 

 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Лакзташима 

АМС РС и АМД „Лакташи“  вршили су практичну обуку дјеце на саобраћајном полигону 

у Лакташима. Саобраћајни полигон за практичну обуку за безбједно учешће дјеце у саобраћају 

био је постављен у Лакташима, на Тргу палих бораца,  у периоду од 12.06. до 

18.06.2017.године. У току трајања активности „Обука дјеце у саобраћају“, обучено је дневно 

око 40 дјеце, на овом полигону ,за безбједно и самостално учешће у саобрћају. 

 

 

 

 

 
 

 

 

        Саобраћајни полигон у Лакташима 
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 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Рибнику 

 АМД „Рибник“ и АМС РС, у периоду од 19.06.2017. до 23.06.2017.године вршио је 

практичну обуку дјеце у Рибнику, на саобраћајном полигону. Саобраћајни полигон био је 

постављен на платоу испред основне школе „Никола Мачкић“ Рибник. Обуку на саобраћајном 

полигону за безбједно учешће у саобраћају прошла су дјеца нижих разреда ове основне школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Обука дјеце на саобраћајном полигону у Рибнику 

 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Милићима 

 У периоду од 31.07. до 04.08.2017. године проведена је активност „Обука дјеце у 

саобраћају“. Активност је реализована у оквиру традиционалне манифестације „Августовски 

дани културе и спорта“, која се одржава сваке године током мјесеца августа у Милићима, под 

покровитељством Општине Милићи. Обука дјеце на саобраћајном полигону вршена је у 

Спотрској дворани Милићи, гдје је полигон био постављен са пратећом опремом. 

 У току ових пет дана, колико је обука трајала, учешће у наведеној активности узело је 

само тридесетак дјеце, узраста од пет до девет година обзиром да су биле екстремно високе 

температуре, као и период школског распуста и годишњег одмора. Дјеца су задовољна обуком, 

уживали су у вожњи током трајања обуке и радују су поновном одржавању. Родитељи су, 

такође, исказали своје задовољство овом активношћу, јер су дјеца имала гдје да се забаве и да 

науче нешто ново. Са дјецом, током обуке, поред секретара АМД“Милићи“ радио је 

инструктор вожње, а један дан био је и представник Полицијске станице Милићи. Промоцију 

саме активности, провеле су обје радио станице и радио „Бирач“ и радио „Magic“. И на сајту 

Општине Милићи била је објава о провођењу ове активности. Такође урађене су и промотивне 

плакате, које су полијепљене на мјестима погодним за плакетирање. Представници радија 

„Бирач“ пропратили  су и само ток одвијања активности и у свом радијском програму 

емитовали горе поменуте интервјуе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  АМД «Милићи» 
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4.29. „Да ли возите технички исправно возило“- превентивна контрола техничке 

 исправности возила  

 Извјештај о превентивној контроли техничке исправности возила на покретном 

техничком прегледу („Да ли возите технички исправно возило“). 

АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих послова 

Републике Српске и Министарством саобраћаја и веза Републике Српске у периоду од 15. јуна 

до 30. јуна 2017. године реализовала су превентивну активност под називом „Да ли возите 

технички исправно возило - провјерите“. 
Моторно возило је технички систем, који док је у погону ствара повећану опасност по 

околину поготово уколико се неопрезно користи и недовољно брижљиво одржава.  

У овој активности врши се превентивна контрола техничке исправности моторних 

возила на путевима Републике Српске, те њихова припрема за сезону годишњих одмора. 

Циљеви ове активности су повећање степена безбједности саобраћаја на путевима РС, смањење 

броја саобраћајних незгода које настају као посљедица техничке неисправности возила, те 

повећање свијести грађана о важности вожње технички исправног возила. Активност је 

превентивно безбједносног карактера и не садржи репресивне мјере према возачима возила на 

којима се утврде неисправности. Возила се бирају методом случајног узорка и возачима су 

током акције подијељени и информативно-едукативни леци са садржајем који упозорава на 

посљедице вожње технички неисправног возила, као и сервисне књижице за возила. Такође 

циљ активности јесте да се укаже возачима на евентуалне неисправности, те да се и на лицу 

мјеста отклоне ситни недостаци на возилима од стране механичара АМС РС.  

Ове године акценат је стављен на контролу амортизера код моторних возила, који 

су испитивани на мобилном уређају за испитивање амортизера, док је на пункту у 

Бањалуци контрола техничке исправности моторних возила вршена и на покретном 

техничком прегледу. Покретни технички преглед је заправо специјално возило које је 

опремљено свом опремом потребном за квалитетно вршење техничког прегледа. Све је 

реализовано уз помоћ саобраћајне полиције МУП-а Републике Српске, која је била лоцирана на  

пунктовима и контролисала и усмјеравала возаче на контролни преглед. Техничку исправност 

возила контролисало је стручно особље АМС РС, тј. водитељ станице техничког прегледа, 

контролор техничке исправности возила, и механичари АМД-а.   

 
     Покретни технички преглед на терену 

 

Активност  је спроведена на подручју Републике Српске на укупно 9 локација, уз 

сарадњу са локалним ауто-мото друштвима и њихову подршку.  

На покретном техничком прегледу извршена је контрола техничке исправности на 60 

путничких моторних возила, док су на уређају за испитивање амортизера преконтролисана 233 

моторна возила. Потребно је нагласити да узорак контролисаних возила није репрезентативан, 

тј. да адекватно не приказује цјелокупно стање техничке исправности моторних возила на 

путевима Републике Српске.   

Просјечна старост контролисаних моторних возила износи 16,53 годинa. Од укупно 

прегледаних 233 возила 151 је било технички исправно, док је код 82 моторних возила  

утврђена неисправност појединих елемената и уређаја. 
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          График 1. Однос технички исправних и неисправних контролисаних моторних возила  

 
 
Табела 1. Приказ броја контролисаних моторних возила и стању техничке исправности по                                                                                                   

градовима на подручју Републике Српске 

рбр Град/АМД 
исправна 

возила 

неисправна 

возила 

укупно 

прегледано 
просјечна старост 

прегледаних возила 

1. Бања Лука/Крајина 42 18 60 13,71 

2. Приједор 16 9 25 17,48 

3. Нови Град/Уна 11 9 20 17,55 

4. Козарска Дубица 13 8 21 18,28 

5. Лакташи 14 6 20 14,55 

6. Прњавор 14 9 23 17,56 

7. Шамац 16 7 23 13,87 

8. Модрича/Оптима 12 9 21 17,85 

9. Бијељина/Сигурност 13 7 20 17,95 

 
Укупно 151 82 233 16.53 

*У Бањалуци контролни прегледи су вршени укупно 4 дана на локацији у кругу АМД Крајина 

 

 

График 2. Приказ укупног броја исправних/неисправних моторних возила у односу на укупан број контролисаних 

возила по АМД 
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График 3. Просјечна старост прегледаних моторних возила по градовима 

 
 

Са графика бр. 3. очитавају се вриједности за просјечну старост прегледаних возила по 

градовима. Просјечна старост свих прегледаних возила износи 16,53 година, слично као и за 

претходну годину, а просјечна старост технички исправних возила је значајно мања од 

просјечне старости технички неисправних возила. 
        Табела 2. Број возила са утврђеним појединим неисправностима на уређајима 
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 График 4. Процентуални удио појединих неисправности на испитаним возилима 

 
     Напомена: Поједини елементи нису контролисани на свим возилима (кочиони систем и плинска инсталација) 

 

У односу на број контролисаних моторних возила, 5 возила су имала неисправну радну 

кочницу што чини 8,33%, док су 4 возила имала неисправну паркирну кочницу што чини 

6,67% од укупног броја испитаних возила. Неисправност уређаја за кочење као активног 
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елемента безбједности возила често доводи до настајања саобраћајне незгоде. Код 42 (18,03%) 

испитаних возила утврђена је неисправност уређаја за освјетљавање и свјетлосну 

сигнализацију. Код возила која посједују плинску инсталацију, тј. користе течни нафтни гас као 

погонско гориво, провјеравана је исправност инсталације, те је код 4 возила утврђена 

неисправност уређаја, или 14,29% од броја возила са плинском инсталацијом. Такође је 

провјеравана и исправност кочионе течности, те је том приликом утврђено да код 75 возила или 

32,19% укупно прегледаних возила иста није задовољила потребне стандарде. Поред ових 

уређаја контролисано је и стање каросерије возила и уређаја који омогућавају нормалну 

видљивост (13 неисправних, 5,58%), те расхладна течност и клима уређај (13 неисправних, 

5,58%). 

 

Са графика 4. може се видјети да међу неисправностима моторних возила предњаче 

неисправности на кочионом систему (посебно кочиона течност), затим систему за освјетљавање 

и свјетлосну сигнализацију, те на елементима овјеса и пнеуматицима итд. Из свега овога се 

може закључити да je највише неисправности утврђено на активним елементима безбједности 

возила, што посебно забрињава јер сама њихова неисправност умногоме доприноси настајању 

саобраћајних незгода. У поређењу са резултатима акције из 2016. године биљежи се већи број 

исправних возила у односу на неисправна, те се може закључити да је стање нешто боље у 

односу на прошлу годину. Гледајући проценте неисправности појединих уређаја на моторним 

возилима видимо да су се и они смањили у односу на прошлогодишњу акцију. Стање на 

путевима Републике Српске у погледу техничке исправности возила и даље је врло неповољно 

и забрињавајуће. 

 

Ауто мото савез Републике Српске је у 2014. години извршио набавку мобилног уређаја 

за испитивање исправности амортизера, те је заједно са покретним техничким прегледом поред 

стандардних контрола исправности уређаја на возилу, контрола проширена и на испитивање 

исправности амортизера, као једног од најважнијих елемената који доприносе већој 

стабилности и управљивости моторног возила. 

   

        
 Контрола возила на пунктовима у Шамцу и Прњавору 

 

С обзиром на то да губитком уља у амортизеру нестаје његово својство да ублажи 

ударце усљед наиласка на разне рупе и неравнине на коловозу, долази до тога да точкови губе 

стални контакт са подлогом и слабије пријањају, те возило постаје нестабилније у вожњи и 

повећава се могућност настанка саобраћајне незгоде. Лошија путна инфраструктура умногоме 

доприноси томе да се амортизери убрзано троше, тј. да долази до цурења уља из амортизера. То 

и није тако лако примјетити и стога се возачима препоручује да провјере исправност 

амортизера отприлике послије сваких пређених 20000 километара, или двије године 

експлоатације возила. Возило са истрошеним амортизерима има дужи зауставни пут кочења, а 

посебно долази до изражаја нестабилност возила у кривинама и на мокром коловозу. Врло 

често се дешава да је само један амортизер на возилу истрошен, што представља посебну 

опасност, с обзиром на то да је велика разлика у истрошености између амортизера на истој 

осовини. Због тога лако може доћи до заношења и окретања возила на путу, и самим тим 

изазивања опасности на путу и настанка саобраћајне незгоде. Препознајући све ове проблеме 

АМС РС је проширио палету услуга у превентивној контроли техничке исправности возила и 
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на преглед стања амортизера, како би упозорио возаче на опасности које доносе амортизери у 

неисправном стању. Уређај за испитивање амортизера није обавезан дио опреме на станицама 

техничког прегледа у Републици Српској, а неколицина станица ипак посједује овај уређај, те 

омогућавају возачима да  провјере исправност овог елемента. 

Уређај на коме су вршена испитивања амортизера разликује се од сличних уређаја по 

томе што анализира реакцију амортизера на основу ехо фреквенције  (највиша критична 

фреквенција која помаже кретању возила по коловозу).  

Резултати мјерења дати су у C.А.P. вриједностима (коефицијент фазног пригушења). 

Вриједности су независне од осталих особина возила (масе, притиска у пнеуматицима), у 

односу на сличне методе до сада познатих мјерења. 
 

 

     Табела 3. Приказ стања амортизера контролисаних возила 

     извор: Истраживање АМС РС 

 

Из табеле 3. и графика 5. можемо видјети да је на уређају за амортизере у оквиру ове 

активности прегледано укупно 233 возила и да су добијени следећи резултати:  

 код 159 возила (68,45 %) утврђено је да су сви амортизери у добром стању те да није 

потребна замјена; 

 код 31 возила (15,43 %) утврђено је да је бар један амортизер истрошен око 50 %, или 

да је разлика између истрошености амортизера на истој осовини између 20 и 25%, те да 

је потребна замјена у скорије вријеме; 

 код 43 возила (16,09 %) утврђено је да је истрошеност бар једног амортизера преко 70 

%, или да је разлика између истрошености амортизера на истој осовини већа од 25%, и 

у овим случајевима је замјена тих амортизера ОБАВЕЗНА. 

 
     График 5. Процентуални приказ стања амортизера на контролисаним возилима  

 
 

Битно је нагласити и да је од технички исправних возила која су прегледана и на уређају за 

амортизере и на техничком прегледу, код 42 возила која су задовољила на техничком прегледу, 

6 возила је имало неисправан бар један амортизер, те самим тим техничку неисправност. 

Станице техничких прегледа по закону нису обавезне да посједују уређај за контролу 

исправности амортизера. 

Поред истрошености амортизера, неисправношћу се такође сматра и када разлика између 

амортизера на истој осовини износи више од 25 процената, што је такође уврштено у наведене 

податке. 

Стање амортизера добро прихватљиво Лоше 

број контролисаних возила 159 31 43 

проценат (%) 68,45 13,30 18,45 
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Потребно је напоменути да је у случају неисправности једног амортизера, ипак потребно 

промјенити оба амортизера на истој осовини, како би силе које дјелују на оба точка биле 

једнаке. 

Са графика 5. можемо да видимо да је проценат возила на путевима која имају неисправне 

амортизере знатно повољнији у односу на прошлогодишњи ниво. Потребно је подићи свијест 

возача о значају амортизера као елемента стабилности и управљивости возила, како би 

евентуалним утврђивањем неисправности могли да правовремено реагују, тј. да изврше замјену 

неисправних амортизера како би што безбједније учесвовали у саобраћају, и заштитили и себе 

и друге возаче.  

Извјештај о проведеној активности "Да ли возите технички исправно возило-провјерите", АМС 

РС ће прослиједити свим институцијама и организацијама саобраћајног система у Републици 

Српској које се баве саобраћајном безбједности и које могу својим активностима и 

предузимањем разних мјера допринијети повећању техничке исправности возила на путевима 

Републике Српске, а самим тим и повећању нивоа безбједности саобраћаја. 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења 

превентивне активности „Да ли возите технички исправно возило“- 

11. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - тема "Припрема возила за предстојеће отежане љетне 

услове у саобраћају". 

14. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава превентивне акције "Да ли возите технички исправно возило - провјерите 2017". 

15. ЈУН 

- Глас Српске, Независне новине - Најава превентивне акције "Да ли возите технички исправно 

возило - провјерите 2017". 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - Најава превентивне акције "Да ли возите технички исправно возило - провјерите 

2017". 

21. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "У фокусу" - тема "Превентивне активности АМС РС и припрема возила за  

предстојеће отежане љетне услове у саобраћају". 

- ТВ Приједор - Прилог о одржаној превентивној акцији "Да ли возите технички исправно 

возило - провјерите 2017" у Приједору. 

22. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржане превентивне акције "Да ли возите технички исправно возило - 

провјерите 2017" у Новом Граду. 

Радио станице: 

- Радио Нови Град - Прилог са одржане превентивне акције "Да ли возите технички исправно 

возило - провјерите 2017" у Новом Граду. 

25. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Свијет саобраћаја" - тема "Превентивне акција - Да ли возите технички 

исправно возило - провјерите 2017". 

27. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- Канал 3 - тема "Превентивне акција: Да ли возите технички исправно возило - провјерите 

2017". 
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4.30. „Безбједна вожња у зимским условима 2017“, извјештај  

 

У периоду од 01.11. – 24.11.2017. године Ауто – мото савез РС заједно са ауто мото друштвима, 

и у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, Агенцијом за безбједност саобраћаја, 

Министарством унутрашњих послова Републике Српске, као и са Нестро групом реализoвao jе 

традиционалну активност превентивне контроле исправности уређаја на моторним возилима и 

њихове припремљености за вожњу у зимским условима. Активност носи назив „БЕЗБЈЕДНА 

ВОЖЊА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“. 

Циљ ове активности је повећање укупног степена безбједности у саобраћају и смањење броја 

саобраћајних незгода које настају због неправилне припреме моторних возила за зимске услове 

вожње и начина вожње у зимским условима. 

Активност се обављала на одређеним локацијама (пунктовима) којa су формирала АМД у 

сарадњи са припадницима саобраћајне полиције (МУП РС) на подручју Републике Српске.  

У току трајања активности на возилима је вршена контрола: расхладне течности, квалитета 

вискозитета кочионе течности, дубине газећег слоја пнеуматика, свјетлосно сигналних 

уређаја, уређаја за брисање вјетробрана, те контрола опреме и прибора коју треба да 

посједују возачи на основу правилника. Поред наведених уређаја контролисана је и 

исправност плинских инсталација на возилима која се погоне на плин помоћу посебног 

уређаја који детектује цурење плина. На појединим локацијама је вршена и контрола 

исправности амортизера на возилима, на специјалном мобилном уређају за испитивње 

амортизера. Такође, возачима је подјељено 5000 брошура у којима је објашњен начин вожње у 

зимским условима и припрема возила за зимске услове вожње који су заједнички израдили 

АМС РС, Министарство саобраћаја и веза и Министарство унутрашњих послова  Републике 

Српске. Поред брошуре возачима у току трајања акције вршена је замјена сијалица различитих 

врста на лицу мјеста. 

Радници Нестро групе су возачима у току активности дјелили гребалице за скидање леда са 

стаклених површина, и течност за прање вјетробранског стакла Мосол. 

Контрола урађаја на возилима и њихове припремљености за зимске услове вожње обављала се 

методом случајног одабира.  

Контролом je обухваћенo укупно 892 возила, тако да узорак није репрезентативан. У току 

трајања активности на возилима на којима су утврђене неисправности вршило се бесплатно 

отклањање кварова на свјетлосно – сигналним уређајима и уређајима за брисање вјетробрана, 

(замјена сијалица, замјена метлица брисача, подешавање свјетала).  

Власници возила имали су могућност да у сједиштима АМД–а у Републици Српској такође у 

наведеном периоду изврше контролу припремљености возила за зимске услове вожње.  

Просјечна старост контролисаних возила износи 16,72 година.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провођење превентивне активности на терену 

 

Табела 1. Приказ утврђених недостатака на уређајима возила по локацијама 

AМД 
свјетлосна 

сигнализација 

брисачи 

вјетроб. 

расхладна 

течност 

кочиона 

течност 
пнеуматици опрема оправке 

Балкана М. Град 6 2 4 9 6 2 6 

Билећа 3 1 3 9 4 0 3 

Вишеград 5 2 3 10 3 1 5 
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Власеница 1 2 0 8 1 1 1 

Гацко 2 2 2 4 2 3 2 

Градишка 7 2 2 6 2 1 6 

Дервента 5 1 4 7 3 1 5 

Добој 3 1 1 7 1 0 3 

Дринић 3 1 4 5 3 2 4 

И. Сарајево 4 0 3 8 2 2 4 

Јахорина Пале 3 2 1 4 0 0 3 

Козарска Дубица 4 0 2 7 2 0 3 

Крајина Бања Лука 18 5 12 41 10 9 18 

Лакташи 3 0 1 11 1 0 3 

Милићи 2 1 2 9 1 0 2 

Невесиње 2 0 1 6 1 2 2 

Оптима Модрича 4 1 2 9 1 1 4 

Осмаци 4 1 1 10 0 0 4 

Приједор 3 3 7 13 4 0 3 

Прњавор 5 1 1 9 3 1 5 

Рибник 4 1 5 4 4 1 4 

Рогатица 2 2 2 12 1 0 2 

Сигурн. Бијељина 4 0 4 9 2 2 4 

Соколац 3 2 0 6 0 0 3 

Сребреница  7 0 4 9 2 2 7 

Семафор Зворник 3 1 2 8 1 0 4 

Уна Нови Град 4 2 5 11 5 2 3 

Фоча 2 0 1 11 1 0 2 

Херц. Требиње 5 0 2 12 4 2 5 

Шамац 1 1 4 5 3 2 1 

Шековићи 2 2 0 11 0 1 2 

Шипово 6 1 2 8 4 3 4 

 

130 40 87 298 77 41 127 

 

Ауто - мото савез Републике Српске је у току трајања активности возаче упознавао и медијском 

кампањом тј. путем средстава информисања, са адекватном припремом возила за зимске услове 

и на који начин да што безбједније учествују у вожњи у зимском периоду.  

Анализом резултата утврђено је да код 14,57 % контролисаних возила свјетлосно сигнални 

уређаји не испуњавају захтјеве за безбједно учешће у саобраћају, а нарочито у зимском 

периоду. Дубина газећег слоја пнеуматика није задовољавајућа код 8,63 % возила. Систем за 

брисање вјетробрана и вјетробранско стакло није било исправно код 4,48 % возила од укупног 

броја контролисаних возила. У периоду када се проводила активност 4,60 % возила није 

посједовало обавезну опрему возила која је прописана на основу Правилника о димензијама 

укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о уређајима и опреми коју морају да имају 

возила и основним условима које морају да испуњавају уређаји и опрема у саобраћају на 

путевима. У овом периоду напомињали смо возаче и на законску обавезу посједовања зимске 

опреме у периоду од 15. новембра ове до 15. априла следеће године. 

Од укупног броја контролисаних возила код којих је провјеравана вриједност расхладне 

течности, код 9,75 % није имала задовољавајућу вриједност. Незадовољавајућа вриједност 

кочионе течности евидентирана је код 33,41% контролисаних возила од броја контролисаних 

возила код којих је провјеравана.  

Након што су утврђене неисправности на возилима извршено је 127 интервенција при чему су 

отклоњене неисправности свјетлосно сигналних уређаја на 127 возила.  

 

  



                                 130 

      Табела 2. Приказ утврђених недостатака на уређајима возила и отклоњене неисправности 

 
График 1. Процентуални приказ утврђених неисправности на уређајима возила 

 
 

 
        Табела 2. Приказ броја контролисаних возила и просјечне старости по АМД 

рбр АМД прегледано возила 
просјечна старост 

(година) 

1. Балкана М. Град 27 16.44 

2. Билећа 25 17.88 

3. Вишеград 28 17.15 

4. Власеница 21 18.24 

5. Гацко 20 15.20 

6. Градишка 29 15.42 

7. Дервента 25 16.2 

8. Добој 25 17.12 

9. Дринић 25 15.8 

10. И. Сарајево 24 16.89 

11. Јахорина Пале 21 16.34 

12. Козарска Дубица 27 17.12 

13. Крајина Бања Лука 136 15.10 

14. Лакташи 23 16.4 

15. Милићи 23 15.60 
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% 14,57 4,48 9,75 33,41 8,63 4,60 14,24 
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16. Невесиње 20 16.8 

17. Оптима Модрича 25 15.45 

18. Осмаци 24 16.26 

19. Приједор 29 16.84 

20. Прњавор 26 15.28 

21. Рибник 23 17.8 

22. Рогатица 24 17.55 

23. Сигурн. Бијељина 23 16.25 

24. Соколац 24 18.6 

25. Сребреница  26 17.12 

26. Семафор Зворник 25 16.9 

27. Уна Нови Град 30 18.5 

28. Фоча 21 16.22 

29. Херц. Требиње 25 17.3 

30. Шамац 20 15.28 

31. Шековићи 22 18.4 

32.  Шипово 26 17.6 

  
892 16.72 

 

Из табеле 2. видимо да је на терену укупно прегледано 892 возила, просјечне старости 16,72 

година, као и колико је укупно возила прегледано на свакој појединачној локацији.  

 

    
 Преглед вриједности кочионе и расхладне течности и исправности свјетлосне сигнализације 

 
График 2. Број контролисаних возила и просјечна старост по АМД  
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Поред техничке исправности возила вршена је и провјера исправности амортизера на возилима. 

Ауто мото савез РС је набавио уређај за испитивање амортизера, који представљају значајан 

елемент стабилности возила и безбједније вожње. На уређају за амортизере у оквиру ове 

активности прегледана су укупно 136 возила и добијени су следећи резултати:  

 код 89 возила (65,44 %) утврђено је да су сви амортизери у добром стању те да није 

потребна замјена; 

 код 26 возила (15,44 %) утврђено је да је бар један амортизер истрошен око 50 %, те да 

је потребна замјена у скорије вријеме; 

 код 21 возила (19,12 %) утврђено је да је истрошеност бар једног амортизера преко 70 

%, те да је замјена тих амортизера ОБАВЕЗНА. 

 

Поред истрошености амортизера, неисправношћу се такође сматра и када разлика између 

амортизера на истој осовини износи више од 25 процената, што је такође уврштено у наведене 

податке. 

Потребно је напоменути да је у случају неисправности једног амортизера, ипак потребно 

промјенити оба амортизера на истој осовини, како би силе које дјелују на оба точка биле 

једнаке. 

 
График 3. Процентуални удио стања амортизера на испитаним возилима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    
  Контролни пункт у Приједору и контрола плинске инсталације 

 

Преглед плинске инсталације је извршен на 50 возила, од чега је код 11 возила утврђено да 

постоји цурење плина на појединим спојевима, док је код 39 возила инсталација била у 

потпуности исправна. Возачима је скренута пажња на то да обавезно посјете сервис и уклоне 

утврђени проблем. 
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Упоређујући податке из прошлогодишње акције са добијеним подацима из проведене 

активности током ове године може се закључити да је процентуални однос појединих 

параметара који не испуњавају услове, а били су предмет ове контроле на приближно истом 

нивоу. Посебно забрињава и даље висок проценат незадовољавајућег квалитета кочионе 

течности, који може довести до отказивања кочионог система и узроковања саобраћајне 

незгоде.  

 

Ауто-мото савез Републике Српске преко ауто мото друштава омогућио је свим 

заинтересованим возачима да изврше контролу параметара који су битни за безбједно учешће у 

саобраћају у току зимских услова вожње. Такође, путем летака и средстава информисања 

вршен је утицај на свијест возача како би безбједно учествовали у саобраћају у зимском 

периоду. 
 

4.31. "Управљање безбједности саобраћаја" 

 

Планом је предвиђено да у оквиру ове активности АМС РС узме учешће кроз слиједеће: 

Обука професионалног особља (стручна лица у АМС РС, и у АМД), семинари, курсеви 

- Присуство семинарима у организацији других институција лица из АМС РС и АМД 

- Организовње интерних скупова са циљем стручног усавршавања и ефикаснијег 

провођења  активности од стране запослених у АМС РС и АМД  

- Учешће представника АМД у локалним савјетима за безбједност саобраћаја ... 

 

АМС РС је у току извјештајног периода ову активност реализовао кроз учешће 

представника АМС РС на стручним савјетовањима и то: 

- Стручно усавршавање представника АМС РС на полигону безбједне вожње на стази 

Словакиаринг (Словачка); 

 

 Стручно усавршавање представника АМС РС на полигону безбједне вожње на стази 

Словакиаринг (Словачка); 

 

У Словачкој од 23. до 26. фебруара, на стази Словакиаринг у близини Братиславе,  

организован је семинар под покровитељством FIA (Свјетске аутомобилске асоцијације), за 

обуку чланова техничких комисија у аутоспорту, из земаља централно-европске зоне. На 

семинару су, поред учесника из Босне и Херцеговине (један члан АМС РС), присуствовали и 

чланови комисија из Словачке, Чешке, Пољске, Мађарске, Хрватске и Словеније. Обука је 

спроведена у савременим условима, са предавачем из Велике Британије, Гордон Форбсом, 

уваженим стручњаком FIA из области безбједности у ауто-мото спорту. Учесници семинара су 

поред обуке у вези са радом техничких комисија, поред размјене искустава са колегама из 

других земаља, имали прилику и да прођу обуку безбједне вожње, на модерно опремљеном 

полигону који се користи искључиво у те сврхе.  

   
Предавање и практична обука на полигону безбједне вожње 

 Учешће АМС РС и АМД на VI Међународнј конференцију „Безбједност саобраћаја у 

локалној заједници“ у Бањој Луци: 

 - постављање саобраћајног полигона на платоу између зграда Владе РС; 

 - постављање симулатора чеоног судара у случају саобраћајне незгоде; 
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 - учешће представника АМС РС и АМД у раду VI Међународне конференције 

 Међународна конференција "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" одржана је 

26. и 27. октобра 2017. године, у организацији Министарства саобраћаја и веза Републике 

Српске и Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, под покровитељством Савјета 

за безбједност саобраћаја Републике Српске, у Конференцијској сали Владе Републике Српске. 

На овој конференцији  представљени су научни и стручни радови из друмског саобраћаја.  

 У раду ове међународне конференције учествовали су представници АМС РС и ауто 

мото друштава, са циљем квалитетнијег и ефикаснијег бављања послова из области 

безбједности саобраћаја. 

 Поред учешћа представника АМС РС у раду ове конференције, 26. октобра АМС РС је 

на платоу испред Административног центра Владе РС поставио и саобраћајни полигон који је 

намјењен за практичну обуку дјеце, предшколског и раношколског узраста. На овом полигону 

су ђаци из неколико бањалучких основних школа имали прилику да да се упознају са основним 

правилима безбједног учешћа у саобраћају.  

Ауто-мото савез Републике Српске је 26. октобра 2017.године учесницима Шесте међународне 

конференције "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" у Бањалуци, представио нови 

саобраћајно-превентивни уређај који симулира дејство безбједносног појаса на тијело возача и 

путника у возилу приликом чеоног судара, у случају саобраћајне незгоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI Међународна конференција „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“ у Бањој Луци 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржавања 

конференције „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“ 

26. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о представљеном симулатору чеоног судара представљеном у оквиру Шесте 

међународне конференције "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" одржане у Бањалуци. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, БН ТВ, Елта ТВ,... - Прилози о симулатору чеоног судара представљеном у 

оквиру Шесте међународне конференције "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" 

одржане у Бањалуци. 

 

4.32. " Школа картинга и скутера, ауто, мото и рели активности“; 

 Цијенећи значај који ауто-мото, картинг и рели  активности имају на промоцију и 

представљање рада АМС РС и АМД, и у 2017. години АМС РС је за спортске активности у 

оквиру шампионата Републике Српске у организацији АМД, обезбјеђивао пехаре, мајице, 

заставе, плакате, тестове, такмичарске бројеве са ознакама АМС РС и др. 

АМС РС је сходно томе од јануара до јуна 2017. године подржао организацију у провођење 

слиједећих спортских и спортско превентивних активности: 

 Скупштина САМС БиХ  

 Учешће представника САМС РС ''Возачи, пробајте вожњу по снијегу и леду'' на 

Аутодрому ''Залужани''  
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 Церемонија ''Проглашење побједника'' за Шампионат БиХ, у ауто мото и 

картинг  спорту за 2016.годину  

 ''Отварање мото сезоне у Бањалуци 2017''. 

 Семинар САМС РС за спортске функционере и возаче- такмичаре 

 6.међународни скуп Алфиста ''Бањалука 2017'' 
 Ауто слалом трка А09 ''RaceMasters MotorSport Banjaluka 2017'' 
 Мото фест '' Бањалука 2017''  
 Мото тренинг на Залужанима (дисциплина М01); 

 Оff рoaд рели 4х4, ''Жута буква 2017'';  

 Брдска ауто трка -А02 ''Награда Источног Сарајева 2017 '' 

 2. Мото тренинг (дисциплинa М01, Road Racing) 

 15. Олд Тајмер скуп ''Бањалука 2017'' 

 3. Мото тренинг (дисциплинa М01) 

 Кружна ауто трка А01 ''Награда Бањалуке 2017'' 

 Позивна скутер трка ''Бањалука 2017'' 

 Ауто рели АМС РС ''Козара -Сутјеска 2017'' 

 Ауто слалом трка (А09) ''Козара 2017''   

 Брадска ауто трка ''Власеница 2017'' 

 Брдска ауто трка ''Лопаре 2017'' 

 9.међународни Оф Род рели ''Шипово 2017'' 

 Мото тренинзи на стази у Залужанима. 

 Мото трка М01'' Бањалука 2017''  

 5. интернационални  Веспа рафтинг митинг  ''Бањалука 2017'' 

 Међународна мотокрос трка  ''Рогатица 2017'' 

 Ауто слалом трка ''Награда Требиња 2017'' 

 Кружна  ауто трка ''Награда Београда 2017'' 

 Ауто слалом трка ''Брчко 2017''   

 Брдска ауто трка ''Награда Бањалуке 2017''  

 Позивнa мото тркa ''ЕНДУРОМАНИЈА 2017'' на Равној Романији 

 ''Затварања мото сезоне на стази у Залужанима 2017.“ 

 ''Картинг сусрети Бањалука 2017'' 

 ''Затварање сезоне у мото спорту и проглашење побједника  у Крешеву за сезону 

2017'' 
 11. Рели „Јахорина 2017'' 

 Позивни скуп Оф Род ''Скатавица 2017'' 

 ''Проглашење побједника 2017'' у ауто мото спорту за Првенство Републике 

Српске; 

 

 Скупштина САМС БиХ  

 Скупштина САМС БиХ одржана је у Бањалуци 12.01. 2017.године. На овој Скупштини 

су верификовани мандати нових чланова Скупштине и Управног одбора САМС БиХ на основу 

одлука ентитетски савеза и то из РС 4 члана, а из ФБиХ 2 члана. За новог Предсједника САМС 

БиХ изабран је Божо Ерак из Бањалуке. 

 

 

 Учешће представника САМС РС ''Возачи, пробајте вожњу по снијегу и леду'' на 

Аутодрому ''Залужани''  
Представници САМС РС учествовали су 24. 25 и 28. 01.2017.године у провођењу превентивне 

активности ''Возачи, пробајте вожњу по снијегу и леду'' на Аутодрому ''Залужани'' у 

организацији АМС РС и АМД ''Бањалука''. 

Сврха одржавања ове превентивно едукативне манифестације је  да се пружи могућност свим 

возачима, посебно женама и младим возачима да испробају ( слободнију) вожњу на снијегу уз 

асистенцију спортских возача и спортских  функционера, чланова АМД ''Бањалука''. Такође, 

сврха је и афирмација стазе на  Аутодрому ''Залужани'' која је идеално мјесто за обављање ове 

активности. Мало је познато да се Аутодром ''Залужани'' убраја у 10 европских стаза на којима 

се одржавају кружне ауто трке за  ФИА ЦЕЗ (Централно европска зона)  шампионат. 
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Учесници ове манифестације су имали прилику да на 35см снијега испробају: 

 Вожњу по снијегу дуж стазе уз асистенцију возача инструктора, дужине 1.200м 

 Вожњу по салом стази , чуњевима ограничена и  постављена стаза, дужина 200м 

 Вожњу по слалом стази уз ношење ''пијаних наочала'' 

 Вожња са љетним гумама ( дубина шаре испод 4мм) 

Гости на манифестацији били су: делегација из Министарства саобраћаја и веза Владе РС на 

челу са Министром Неђом Трнинићем  и Генерални секретар АМС РС Ранко Бабић. 

Више медијских кућа је пратило ову манифестацију. 

 

 Церемонија ''Проглашење побједника'' за Шампионат БиХ, у ауто мото и картинг 

спорту за 2016.годину  

Церемонија ''Проглашење побједника'' за Шампионат БиХ у ауто мото и картинг спорту за 

2016.годину у организацији САМС БиХ. одржана је 28.01.2017.године у Мостару у Хотелу 

''Бристол'' са почетком у 13 часова. 

 

 ''Отварање мото сезоне у Бањалуци 2017''. 

 У Бањалуци је 07.и 08.априла 2017.године одржана манифестација ''ОТВАРАЊЕ МОТО 

СЕЗОНЕ 2017''. Организатор ове мото манифестације је МК ''Исток '' у сарадњи са осталим 

мото клубовима из Бањалуке  и АМД Бањалука 

Ова манифестација има превентивни карактер промоције сигурне вожње те скретање пажње 

возачима аутомобила на појачано присуство мотоциклиста у саобраћају, у нардном периоду 

године. Циљ  овог дружења мотоциклиста јесте окупљање што већег броја учесника. ширење 

позитивног утицаја на  остале учесннике у саобраћају, како на возаче тако на бициклисте и 

пјешаке.Ова активност је организована у склопу превентивне акције АМС РС ''Ретро је ин''- 

Вози напријед погледај назада , која има за циљ повећање безбједности возача мотоцикла и 

мппеда на путевима РС 

Ова манифестација је организована и поводом Дана ослобођења Бањалуке и  имала је за сврху 

промоцију  Града Бањалуке  као и пополаризацију мотоциклизма. 

Манифестација је имала  хуманитарни карактер, јер је 07.априла у 12 часова организовано 

добровољно давање крви у Одјелу за трансфузију Клиничког центра Бањалука. 

На овом мото скупу било је присутно око 400   мотоцикла и мопеда различитих модела  из 

Србије ,Хрватске, Словеније, БиХ и РС. 

 

 Семинар САМС РС за спортске функционере и возаче- такмичаре 
 Семинар САМС РС за спортске функционере и возаче- такмичаре одржан је 08.априла 

2017.године  на Аутодрому Залужани.  

Спортски ауто мото савез РС је одржао годишњи редовни и обавезни семинар за спортске 

функционере, спортске судије и возаче такмичаре. 

Ове године семинар је  био организован као  интерактивна настава уз припремљене слајдове са 

пропустима спортских функционера  и судија те   грешкама које су изазвали возачи такмичари 

на  европским и свјетским такмичењима. Сви учесници семинара  су уочавали, детаљисали  и 

анализирали неправилности.  

Главни судија у САМС РС, је  припремио и објаснио, односно демонстрирао све заставице и 

показне табле које се користе у свим дисциплинама ауто мото спорта. 

 
 6.међународни скуп Алфиста ''Бањалука 2017'' 

 Манифестација „6.међународни скуп Алфиста Бањалука 2017'' одржан је 29. и 30.априла 

2017.године. Организатор овог скупа је АМД Бањалука и његова секција ''Уго стела'' 

На скупу је било присутно око  150 возила  Алфа Ромеа из Италије, Аустрије, Мађарске. 

Србије, Словеније, Хрватске БиХ и РС 

Овај скуп је привукао велику  пажњу многих грађана Бањалуке , љубитеља ауто мото спорта и 

љубитеља Алфа Ромеа. 

На Aутодрому ''Залужани''  је  организована брзинска вожња, факултативно и припремљена 

превентивна активност провјере знања путем тестова из области Закона о безбједности у 

саобраћају – око 50 учесника је прихватило да испуни овај тест. 
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 Ауто слалом трка А09 ''RaceMasters MotorSport Banjaluka 2017'' 
 Ауто слалом трка А09 ''RaceMasters MotorSport Banjaluka 2017'' одржана је 28. маја 

2017.године на Залужанима. Трка се бодовала за Шампионат ЦЕЗ ( Централне Европске зоне) , 

Првенство РС и Шампионат БиХ. 
Оранизатор ове трке је САМС РС  а технички извођач је '' RaceMasters MotorSport'' из 

Бањалуке. 

Трку је завршило 55 такмичара из Мађарске , Хрватске, БиХ и Републике Српске, који су били 

разврстани у 3 групе ( серија, спринт и спорт) и 9 класа 

Најуспјешнији такмичари су били Мађари:  

 Istvan Schebek  у Групи 3 са аутомобилом ''Lotus Elise '' ( вријеме 02:00;29) и  

 Мartin Bognar у Групи 2 са ''Citroenom SAXO'' ( вријеме 02:05;90), затим такмичари из 

Хрватске:  

 Ненад и Ива  Дамарија из АК ''Пула-Ровињ'' у Групи 2 са аутомобилом ''Autobianchi 

A112'' ( вријме 02.08;92 и 02:11;44). 

Најуспјешнији такмичар из БиХ је био Ивица Малић, Група спринт, Класа 5 САК ''Комотин '' 

Јајце  са аутомобилом  ''Citroen AX Gti'' ( вријеме 02:14;42). 

Најуспјешнији из РС је био Стефан Пекез , Група спорт, Класа 7  АК '' Cranksaft'' Бањалука  са 

''Hondom Civic'' (вријеме 02:19;69 ) 

55 такмичара је било из слиједећих држава: 

Мађарска              -4   из 2 клуба  

Хрватска               -4   из 2 клуба  

Федерација БиХ-  20   из 5 клубова ; 

 РС                       -  27  из 8 клубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауто слалом трка А09 ''RaceMasters MotorSport Banjaluka 201 

 

 Мото фест '' Бањалука 2017''  
 Организатор је МК ''Стршљен '' из Бањалуке. Ова манифестација нема такмичарски 

карактер, већ промоцију мото спорта те скретање пажње на безбједност мотоциклиста у 

саобраћају. Манифестација је била хуманитарног карактера, сав приход од томболе биће 

уплаћен ''Удружењу 4 +'' Град Бањалука угостио је око 2.000 мотоциклиста из  Европе и земаља 

региона те око 20.000 посјетилаца  у току два дана трајања овог мото догађаја.  
 

 

 Мото тренинг на Залужанима (дисциплина М01); 

 Мото тренинг на Залужанима, у дисциплини М01, одржан је 04. jуна 2017. године. 

Организатор је МК ''Маршал'' из Бањалуке. Тренинг се одржао у због Кружне мото тркe  (Road 

Racing) на Залужанима која је планирана да се офржи у августу 2017. године. 

 

 Оff рoaд рели 4х4, ''Жута буква 2017'';  

Оф род рели 4х4  ''Жута буква 2017'' одржан је 11.јуна 2017.године на терторији општине Котор 

Варош, односно у селу Вагани. Организатор овог релија 4x4 је АМД Бањалука и ОФР секција'' 

БЛ 4х4''. Такмичари су били разврстани у 3 класе (Хард,Софт и Турист). 
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Оff рoaд рели 4х4, ''Жута буква 2017''; 

 

 Брдска ауто трка -А02 ''Награда Источног Сарајева 2017 '' 

 Брдска ауто трка -А02- ''Награда Источног Сарајева 2017 ''одржана је 17.и 18.јуна. 

2017.године . Бодована за Првенство РС и Шампонат БиХ. Организатор ове трке је АК ''Ауто 

4х4 клуб'' из И.Сарајева.Трка се возила на стази ''Јахорина'', односно на дијелу пута Пале-

Јахорина (R-446). Дужина стазе је 3000м , возиле су се двије вожње. Ширина стазе: мин.7,00 м а 

макс. 8,50м 

Висинска разлика старт-циљ је 176м. Верификовано је 14 такмичара из РС, који су били 

разврстани у двије групе и пет класа. 

 Такмичење се одвијало по Посебном правилнику  ''Награда Источног Сарајева 2017'' 

који је у складу са одредмама Међународног спортског правилника  ФИА/ИСЦ, ФИА 

техничким правилником и додацима техничког правилника, Правилником САМС РС и САМС 

БиХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брдска ауто трка -А02 ''Награда Источног Сарајева 2017 '' 

 

 Мото тренинг (дисциплинa М01, Road Racing) 

 У организацији МК ''Маршал'' из Бањалуке, 18.јуна 2017. године одржан је 2. Мото 

тренинг у дисциплини М01 (Road Racing).  

 

 15. Олд Тајмер скуп ''Бањалука 2017'' 

 У организацији АМД „Бања Лука“ и његове секције ''OldTimer'' одржан је 24. јуна 

2017.године 15. Олд Тајмер скуп ''Бањалука 2017''. Верификовано је 60 олд тајмера из Италије, 

Словеније, Србије, Хрватске, ФБиХ и РС. 

 Аутомобили, на овом скупу су стари преко 30 година, технички исправни, и у возном 

стању, а класификовани су по годинама проиизводње (А-G) и стању очуваности аутомобила . 
15. Олд Тајмер скуп ''Бањалука 2017'' 
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 3. Мото тренинг (дисциплинa М01) 

 У дисциплини М01 одржан је 25.јуна 2017.године, 3. Мото тренинг, на стази у 

Залужанима.  Организатор је МК ''Маршал'' Бањалука. Сврха тренинга је припрема за кружну 

мото трку која је планирана 5 и 6 августа 2017.године. 

 

 Кружна ауто трка А01 ''Награда Бањалуке 2017'' 

 Кружна ауто трка А01 ''Награда Бањалуке 2017'' одржана је 01 и 02.јула 2017. на 

Аутодрому ''Залужани'' и бодовала се за Шампионат ЦЕЗ  (земље централне  европске зоне), 

Првенство Хрватске, Првенство Републике Српске и Шампионат БиХ. 

 

 Организатор овог такмичења је САМС РС, а технички извођач ''RaceMasters MotorSport'' 

из Бањалуке. Верификовано је 28 возачa такмичарa из Хрватске , Србије РС и ФБиХ. Сви 

такмичари су били распоређени у двије групе и 6 класа. 

 

 Позивна скутер трка ''Бањалука 2017'' 

 Позивна скутер трка ''Бањалука 2017'' одржана је 08. јула 2017.године на картодрому 

''Залужани'' у организацији АМД Бањалука и скутеер секције. Верификовано је 14 такмичара из 

Бањалуке у двије класе : 

- осам такмичара до 50 ссм 

- шест такмичара у групи „Опен“. 

Ова скутер манифестација имала више превентивни него такмичарски карактер. Циљ 

провођења манифестације била је популаризација скутера и афирмација картодрома на 

Залужанима. 

 

 Ауто рели АМС РС ''Козара -Сутјеска 2017'' 

 Ауто рели АМС РС ''Козара -Сутјеска 2017'' одржан је 14. 15. и 16. јула .2017.године. 

Ово је био Јубиларми Ауто рели, због 25 година од оснивања АМС РС. 

Ауто мото савез РС  и Ауто мото друштва су организатори овог релија. Рели се возио у двије 

етапе и на подручју цијеле РС. Старт за прву етапу је био у Бањалуци , циљ на Мраковици. 

Старт за другу етапу је био у Миљевини, а циљ у Националном парку ''Сутјеска'', односно на 

Тјентишту.  

АМС РС, ове године, је одлучио, због јубилеја, да повеже два национална парка РС те  двије 

дисциплине ауто спорта А07 и А09, па према томе сви  учесници ауто релија су били 

разврстани у двије групе Спринт ( они који возе и ауто слалом трку у оквиру ауто релија) и 

Турист (они који возе само ауто рели). АМС РС је припремио и посебне награде по групама за 

најуспјешније такмичаре. 

 Сврха одржавања ауто релија AМС РС '' Козара- Сутјеска 2017'' јесте популаризација 

ауто мото спорта , дружење чланова АМС РС и других возача  и има: 

 Такмичарски карактер у дијелу такмичења у вјештини на полигону испита спретности и 

испита тачности.  

  Превентивно образовни карактер, у смислу многобројних контрола брзине, временских 

контрола и тестирања из познавања саобраћајних прописа 

 Туристички карактер, за све оне учеснике  из групе турист који '' воле да путују'' , возаче 

који не ''теже постизању резултата', већ желе себе испробати у вјештини на полигону  

спретности те да провјере своје знање из познавања саобраћајних прописа. 

 Едукативни карактер у погледу познавања саобраћајница у географском смислу за нове, 

младе возаче  и све  оне чланове АМС РС који ''мало путују'' као возачи. 

 Хумани карактер, АМС РС је организацијом ауто релија   значајно помогао финансијски 

све оне који воде бригу о заштити и очувању Националних паркова  ''Козара'' и 

''Сутјеска'' ( АМС уплатио таксу за све учеснике Националног Парка ''Козара''. 

Верификовано је 98 такмичара. На релију су учествовали и предсртавници 23 ауто мото 

друштва из Републике Српске, као и представници ауто мото клубова из Федерације БиХ. 

Сви такмичари су били распоређени у сљедеће три класе: 

 Класа 1 – аутомобили до 1300ccm (27 такмичара) 

 Класа 2 – аутомобили од 1301-1800ccm (34 такмичара) 
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 Класа 3 –аутомобили преко 1800ccm (37 такмичара) 

Резултати такмичења: 

Група ТУРИСТ –генерални пласман :  

1. Мјесто ..................Вучко Башић АМД ''Херцеговина''  Требиње 

2. Мјесто ..................Мишо Миљанић, АМД ''Херцеговина'' Требиње 

3. Мјесто ..................Љубомир Калаба, АМД Прњавор 

4. Мјесто  .................Ромко Закаљук, АМД ''Прњавор'' 

5. Мјесто  .................Нијаз Харбаш, АМД ''Крајина'' Бањалука 

6. Мјесто  .................Алмир Мутапчић,Арс Рејсинг , Сарајево 

7. Мјесто  .................Зоран Шобат, АМД ''Крајина'' Бањалука 

Група СПРИНТ-  генерални пласман 

1. Мјесто  ................. Давор Сикима САК ''Комотин'' Јајце 

2. Мјесто  ................. Ивица Малић, САК ''Комотин'' Јајце 

3. Мјесто  ................. Алија Карабашић,САК ''Комотин'' Јајце 

Додјељене су и посебне награде- пехари: 

 Најстарији учесник ауто релија – Емилио Ролих, АМД ''Бањалука'' 

 Најуспјешнији женски учесник - Драгана Беслаћ, МСиВ РС 

 Митар Јекић, из Модриче, Предсједник Одбора за спорт и међународну сардњу УО 

АМС РС, за дугогодишњи рад  у области организације ауто мото  и картинг спорта РС и 

Би Х 

 Ивица Малић САК ''Комотин '' Јајце – добитник посебног признања за континуирано  

учешће, допринос , развој и популаризацију ауто релија у РС. 

Најуспјешнији АМД/АМК у групи „ТУРИСТ“ били су: 

1.Херцеговина'' Требиње 

2.Прњавор 

3.Бања Лука. 

Најуспјешнији АМД/АМК у групи „Спринт“ су: 

1.Сак „Комотин'', Јајце 

2.АМКК ''Леотар'' Требиње 

3.АМД ''Лакташи''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учешће АМС РС И АМД у средставаима информисања поводом одржавања 

саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017.“ 

3. ЈУЛ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - најава јубиларног, саобраћајно-превентивног Ауто-

релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017" и актуелно стање на путевима и граничним прелазима 

у Републици Српској и ФБиХ. 



                                 141 

5. ЈУЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске -  Најава саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС РС "Козара - Сутјеска 

2017" одржаног у духу 25 година рада и постојања Ауто-мото савеза Републике Српске. 

10. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС РС "Козара - 

Сутјеска 2017". 

11. ЈУЛ 

Радио станице: 

- Радио РС - Емисија "Отворени талас" - гостовање поводом почетка саобраћајно-превентивног 

Ауто-релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017". 

- Уно радио - Јављање у програм и представљање саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС 

РС "Козара - Сутјеска 2017". 

12. ЈУЛ 

Радио станице: 

БХ радио 1, Нес радио - Јављање у програм и представљање саобраћајно-превентивног Ауто-

релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017". 

13. ЈУЛ 

Радио станице: 

- Нес радио - Јављање у програм и представљање детаља и учесника саобраћајно-превентивног 

Ауто-релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017". 

- Радио Стари Град (РСГ) - Јављање у програм и представљање саобраћајно-превентивног 

Ауто-релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017". 

14. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава званичног почетка саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС 

РС "Козара - Сутјеска 2017". 

- Глас Српске, Независне новине - Најава званичног почетка саобраћајно-превентивног Ауто-

релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017". 

Радио станице: 

Радио РС, Контакт радио, уно радио, Биг радио, Нес радио,... - Цјелодневна јављања у програме 

радио станица и најава званичног почетка саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС РС 

"Козара - Сутјеска 2017". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, БХТ1, Елта кабел мрежа, Канал 3 - Најаве и прилози о почетку саобраћајно-

превентивног Ауто-релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017". 

15. ЈУЛ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ - Прилози о почетку саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС РС "Козара - 

Сутјеска 2017". 

- РТРС, ТВ Приједор - Репортажа са старта саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС РС 

"Козара - Сутјеска 2017" испред монумента палим борцима и жртвама фашистичког терора на 

Мраковици на Козари. 

Радио станице: 

- Радио РС - Јављање у програм и објава резултата првог и другог дана Ауто-релија АМС РС 

"Козара - Сутјеска 2017". 

16. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај и коначни резултати саобраћајно-превентивног Ауто-релија АМС РС 

"Козара - Сутјеска 2017". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Канал 3, ТВ Требиње, Херцег ТВ - Прилози о завршетку саобраћајно-превентивног 

Ауто-релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017" на Тјентишту. 

17. ЈУЛ 

Дневни листови: 
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- Глас Српске, Независне новине - Извјештај и коначни резултати саобраћајно-превентивног 

Ауто-релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Прилог о завршетку саобраћајно-превентивног Ауто-

релија АМС РС "Козара - Сутјеска 2017" на Тјентишту. 

Информативно-диспечерски центар (ИДЦ) Ауто-мото савеза Републике Српске је од 10. до 16. 

јула - током пружања информација о стању на путевима и граничним прелазима у РС и ФБиХ - 

путем бројних телевизијских, радио и новинских кућа свакодневно и у више термина 

најављивао саобраћајно-превентивни Ауто-рели АМС РС "Козара - Сутјеска 2017". 

 

 Ауто слалом трка (А09) ''Козара 2017''   

 Ауто слалом трка (А09) ''Козара 2017'' одржана је 15.07. 2017. године у организацији 

САМС Републике Српске, одржана је у оквиру Ауто релија АМС РС ''Козара -Сутјеска 2017''. 

Бодована је за Првенство РС и Шампионат БиХ. Дужина стазе износила је 1000 метара. 

Верификовано је 22 такмичара из 8 клубова Републике Српске и ФБиХ.  

 

 Брадска ауто трка ''Власеница 2017'' 

 Брадска ауто трка ''Влаеница 2017'' одржана је 22.и 23.јула 2017. у ораганизацији АМД 

''Власеница'' и САМС РС. Трка се бодовала за Првенство РС и Шампионат БиХ. Такмичење се 

одвијало на дијелу магистралног пута (М-19) Власеница - Хан Пијесак,односно Власеница – 

Тугово, у дужини 5650 метара. Такмичари су били распоређени у 3 групе и 7 класа. 

Верификовано је 21 такмичар, од тога 7 такмичара из Републике Српске. Остали такмичари су 

из ФБиХ. Ову трку је посматрало око 3000 гледалаца. Брдска ауто трка ''Власеница'' је значајно 

подржана од општине Власеница. Градске власти су спремне да у наредним годинама издвоје 

више срдстава да би привукли што већи број такмичара, односно желе међународну трку, те 

желе да поврате пријератни ''сјај'' стазе ''Власенице''. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Брдска ауто трка „Власеница 2017“ 

 

 Брдска ауто трка ''Лопаре 2017'' 

Брдска ауто трка ''Лопаре 2017'' одржана је 29. и 30 јула 2017. године, која се бодовала за 

Отворено Првенство Републике Српске и Шампионат БиХ. Организатор овог ауто спортског 

такмичења је АМКК ''Феромонтспорт'' Бијељина који ове године слави 20 година рада у 

области ауто мото и картинг спорта у РС и БиХ. Такмичење се одвијало на дијелу пута 

Угљевик-Лопаре, у селу Тобут. 

Верификовано је 25 возача из 13 клубова Републике Српске (6),ФБиХ(5) и Србијје (2). 

Такмичари су били распоређени су били у 3 групе и 6 класа. Из Републике Српске било је 16 

такмичара. Ова ауто спортска манифестација је веома подржана финансијски и материјално од 

Скупштине општине Лопаре. Градске власте желе да ова трка постане традиционална и 

препознатљива у региону. Око 3500 становника Лопара, села Тобут и околине,су посматрали 

ово такмичење са великим интересовањем. 
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    Брдска ауто трка „Лопаре 2017“ 

 

 9.међународни Оф Род рели ''Шипово 2017'' 

У Шипову је 29. и 30 07 2017. одржан 9.међународни Оф Род рели ''Шипово 2017'' године. 

Организатор овог релија је АК ''Плива 4х4'' Шипово. 

 

 

 Мото тренинзи на стази у Залужанима 

MK ''Маршал'' Бањалука је 15. 16. и 23. јула 2017. године, одржао три мото тренинга, на стази у 

Залужаима, у сврху припреме за кружне мото трке које ће се одржати почетком августа. На 

овим тренинзима учествовали су возачи мотоцикла из Славонске Пожеге, Славонског Брода, 

Винковаца, Ђакова, Витеза, Мостара, Дервенте, Српца, Приједора и Бањалуке. 

Сваки тренинг је био обезбјеђен са возилом хитне помоћи, ватрогасним апаратима, судијама и 

редарима 

 

 Мото трка М01'' Бањалука 2017''  

 У организацији АМД ''Бањалука'' одржана је 05 08.2017. године Мото трка М01'' 

Бањалука 2017'' на стази у Залужанима. Трка се бодовала за Отворено Првенство РС и 

Шампионат БиХ. Верификовано је 27 такмичара из 11 мото клубова, који су разврстани у 5 

класа из Србије, Хрватске, ФБиХ и РС 

 
 5. интернационални Веспа рафтинг митинг ''Бањалука 2017'' 

У организацији АМД ''Бањалука'' и  његове  ''Веспа '' секције одржан је 12 и 13. 08. 2017. године 

5. интернационални Веспа рафтинг митинг ''Бањалука. Верификовано је око 150 возача Веспи  

из Русије, Италије, Мађарске,Словеније , Србије, Хрватске,БиХ и РС чији  је долазак и боравак 

у Бањалуци био медијски добро пропраћен. 

 
 Међународна мотокрос трка ''Рогатица 2017'' 

 Међународна мотокрос трка  ''Рогатица 2017'' у организацији  АМД ''Рогатица'' из 

Рогатице 18. и 19.08. 2017. године. Технички организатор је био АМК ''Крешево '' из Крешева. 

Трка  се бодовала за Отворено Првенство РС и Шампионат БиХ .   

Трка се одржавала  на Преображење Господње  поводаом   дана  и крсне славе  Општине 

Рогатица 

Такмичење се одвијало на стази ''Птичијак'' , јужни дио  града, удаљена  од центра 500 м 

Верификовано је 38 такмичара  из 15 мото клубова распоређених у 4 класе из Србије, Хрватске, 

Македоније, ФБиХ и Републике Српске 

 

 Ауто слалом трка ''Награда Требиња 2017'' 

 Организатор такмичења Ауто слалом трка ''Награда Требиња 2017'' је АМКК ''Леотар'' из 

Требиња. Такмичење је одржано 19.08.2017.године. Трка се бодовала за Првенство РС и 

Шампионат БиХ. Трка је вожена на терторији Општине Требиње на дијелу регионалног пута 

Требиње – Херцег Нови (R-429) у дужини 1100 метара од Алексине Међе до мјеста Тули. 

Верификовано је 27 такмичара  из Црне Горе,Србије и Хрватске који су били разврстани у 3 

групе и 9 класа. 
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 Кружна ауто трка ''Награда Београда 2017'' 

 Кружна ауто трка ''Награда Београда 2017'' одржана је 26. и 27. августа 2017. године на 

стази ''Ушће'' у организацији АМСС и Спортског ауто и картинг савеза Србије.Трка се 

бодовала за : ЦЕЗ-шампионат , Шампионат Србије , Шампионат БиХ и Првенство РС. 

Ово је трећа кружна ауто трка за Првенство РС и Шампионат БиХ. На овој  престижној и веома 

популарној , градској- уличној, кружној трци је верификовано  80  такмичара. Наших је било 

10.  

 

 Ауто слалом трка ''Брчко 2017''   

Ауто слалом трка ''Брчко 2017'' одржана је 27.08.2017. у луци ''Брчко''. Организатор је био АК 

''Ауто 4х4 Клуб из Источног Сарајева. Трка се бодовала за Првенство РС и Шампионат БиХ  

Верификован је веома мали број такмичара, свега 12. 

 

 Брдска ауто трка ''Награда Бањалуке 2017''  
 У организацији Спортског ауто мото савеза Републике Српске, одржана је 23. и 

24.09.2017.године Брдска ауто трка ''Награда Бањалуке 2017'', која се бодовала за Отворено 

Првенство РС и Шампионат. Трка се возила на стази Крчмарице, дио локалног пута Бањалука-

Слатина. Посебан правилник '' Награда Бањалуке 2017'' је сачињен  на основу Правилника 

ФИА, Правилника САМС БиХ и САМС РС 

Верификовано је 25 такмичара и 1 предвозач. За  РС је наступило 10 такмичара из 3 клуба а за  

ФБиХ 15 такмичара из 8 клубова. 

Такмичари су били разврстани у 3 групе и 7 класа, према радној запремини и снази мотора.Ово 

је последња ауто трка  у РС за сезону 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Брдска ауто трка ''Награда Бањалуке 2017''  

 

 Позивнa мото тркa ''ЕНДУРОМАНИЈА 2017'' на Равној Романији. 

 Позивнa мото тркa ''ЕНДУРОМАНИЈА 2017'' одржана је 30. 09. и 01.10. 2017. године, у 

организацији Ендуро клуб ''Романија'' из Сокоца и АМД ''Соколац''. Покровитељ је Град 

Источно Сарајево и Општина Соколац. Ово је прва  ендуро мото трка  -  ендуро крос  у РС и  

БиХ.  

Стаза на Равној Романији има фантастичне услове за такмичење у ендуру , дуга је 45 

километара са природним је препрекама према селу Хоточина и Новаковој пећини, потом 

прелази преко  неколико планинских точила, поред врела и потока.  

Пријављено је око 100 такмичара из земаља региона који су возили пролог вожњу, односно 

вожњу за кфалификацује. Трка се возила према Правилнику о Extreme/hard endurо-u МС БиХ, 

Аnex 4-I 

Трка  је трајала 5 сати од старта првог возача у класи.   

 
 ''Затварања мото сезоне на стази у Залужанима 2017.“ 

Мото тренинг у дисциплини ''Road racing'' одржан је 01.10.2017.године у организацији МК 

''Маршал'' на стази у залужанима и окупио је 35 мотоциклиста  из Хрватске, ФБиХ и РС. 

Возачи су тренирали у двије класе (бржи и споријиа). Стаза је била обезбјеђена санитетским 

возилом, ватрогасним апаратима, судијском и редарском службом те радио везом. 
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 ''Картинг сусрети Бањалука 2017''  

''Картинг сусрети Бањалука 2017'' одржани су на стази у Залужанима 08.10.2017.године. 

Организатор ове картинг манифестације је АМД ''Бањалука''  Такмичење се одвијало на 

картодрому ''Залужани''. Стаза је реновирана  донаторским средствима Града Бањалука и  

предузећа из Бањалуке: Козара путеви,  Голден  Кард и Међугорје. Постављен је слој асфалта 

на најопаснијој кривини, бетониране су и офарбане , у црвено –-бијелој боји, пасице на свакој 

кривини дуж стазе дуге 720 м . Пасице су бетонске зонe за евентуално излијетање картинга на 

зелену површину. Стаза је добила и Лиценцу издану од САМС РС. Верификована су 23+1 

такмичара,  из Србије ( 4), ФБиХ (8) и РС ( 11 ). Такмичари су били разврстани у 4 класе у 

зависности од старосне доби и снаге мотора картинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Картинг сусрети Бањалука 2017 

 

 ''Затварање сезоне у мото спорту и проглашење побједника  у Крешеву за сезону 

2017'' 
Затварање сезоне у мото спорту и проглашење побједника одржано је 14. и 15. 10. 2017. у 

Крешеву, за сезону 2017, у организацији МС БиХ. 
 

 11. Рели „Јахорина 2017'' 

Једанаести рели „Јахорина 2017'' одржан је 14. и 15. 10. 2017. '' у дисциплини А03, за 

шампионат БиХ. Организатор је  АК''Ауто 4х4 Клуб'' из Источног Сарајева. Старт релија је био 

у  Сарајеву, а циљ на Јахорини , преко Требевића. Верификовано је свега 8 посада из: Србије 

(3), Словеније (2) и БиХ (3). 

 

 Позивни скуп Оф Род ''Скатавица 2017'' 

Позивни  скуп  Оф Род  ''Скатавица 2017'' одржан је 15.10.2017.године у Скатавици, Општина 

Челинац. Старт је био код ОШ Скатавица- сјеверно-источно  од Опсјечког – Општина Челинац. 

Стаза је била дуга 25 км до Сњеготине, преко брда Узломац, са највишим врхом  Прошће на 

663 н м/в, брда Табла и Давидовиће ријеке. Укупно је било око 70 учесника, џипови ( по 2 у 

екипи), мотокросери, ендуро и возачи квада, углавном  са бањалучке регије, Сарајева и Фоче. 

Општина  Челинац је подржала одржавање овог скупа теренских возила. 

 ''Проглашење побједника 2017'' у ауто мото спорту за Првенство Републике 

Српске; 

 Церемонија ''Проглашење побједника 2017'' у ауто мото спорту за Првенство Републике 

Српске , одржана је 21.децембра 2017.године у Бањој Луци. 

Спортски ауто мото савез Републике Српске, уз финансијску подршку АМС РС, је прогласио 

најуспјешније такмичаре у 2017.години  по свим дисциплинама ауто спорта, бодоване по 

''Календару такмичења 2017'' САМС РС. 
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  ''Проглашење побједника 2017'' у ауто мото спорту за Првенство Републике Српске 

 

У дисциплони  А01- КРУЖНЕ АУТО ТРКЕ – Одржане су и бодоване за ПРС: 

  Кружна ауто трка ''Бањалука 2017'' на  Залужанима ( двије трке) 

  Кружна трка ''Награда Београда 2017'' на Ушћу. 

 

Најуспјешнији ауто клуб је ''Кранкшафт'' из Бањалуке  и такмичари у генералном пласману, сви 

из истоименог клуба: 

1.мјесто - Дејан Татић у Групи Е1 Класа 1400ссм – 50 бодова 

2.мјесто - Јасмин Хрнић . у Групи Е1 Класа 15 -од 1401-1600 ссм-43 бода 

3.мјесто - Бојан Симић, у Групи Е1, Класа 14, 1400ссм- 43 бода 

 
У дисциплини  А02- БРДСКЕ АУТО ТРКЕ -  Одржане су и бодоване за ПРС : 

    Брдска ауто трка  ''Јахорина 2017'' на дијелу  пута R-446  Пале -Јахорина 

 Брдска ауто трка '' Власеница 2017''  на дијелу пута  M-19 Власеница- Хан Пијесак 

 Брдска ауто трка '' Лопаре 2017'' на стази ''Тобут'' дио локалног пута Угљевик- Лопаре 

 Брдска ауто трка '' Бањалука 2017'' на стази ''Крчмарице'' дио локалног пута Бањалука- 

Слатина 

 

Најуспјешнији ауто клуб је ''Кранкшафт'' из Бањалуке , генерални пласман возача –такмичара је : 

1.мјесто - Горан Дојчиновић, АКК''Професионал''Е1-14,1400ссм- 74 бода 

2.мјесто -Јасмин Хрнић, АК ''Кранкшафт'''Е1-15, 1401-1600ссм-68 бодова 

3.мјесто - Дејан Татић, АК ''Кранкшафт'', Е1-14 , 1400ссм – 55,5 бодова 

 
У дисциплини А09 – АУТО СЛАЛОМ ТРКЕ– Одржане су и бодоване за ПРС: 

 Ауто слалом трка ''Бањалука 2017'' на Залужанима 

 Ауто слалом трка  ''Козара 2017'' на Мраковици 

 Ауто слалом трка ''Требиње 2017'' на дијелу пута R 429 Требиње- Херцег Нови 

Најуспјешнији клуб је АКК ''Леотар'' из Требиња, а гнерални пласман возача-такмичара, сви из 

истоименог клуба: 

1.мјесто -  Предраг Вучинић,група Серија – 34 бода 

2.мјесто - Драго Пикула, група Спринт     -   31 бод 

3.мјесто - Максим Милинић, група Спорт -   30,50 бодова 

 
У дисциплини А06 – Рели ТЕРЕНСКИХ возила 4х4 ( Оф род рели)  одржане су и бодоване за 

ПРС: 

 Оф род рели ,,Бањалука 2017'' 

 Оф род рели ''Шипово 2017'' 

 Оф род рели ''Билећа 2017'' 

Најуспјешнији клуб је АК ''Плива 4х4'' из Шипова и генерални пласман такмичара, сви из 

истоименог клуба: 

1.мјесто – Далибор Зељковић, Класа ХАРД  -36 бодова 

2.мјесто -  Предраг Рајак, Класа СОФТ – 30 бодова 

3. мјесто – Драган Гашић , Класа Хард -18 бодова 

3.мјесто – Мићо Јовић, Класа Софт – 18 бодова 
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4.33. "Емитовање РТВ емисија, остале активности из домена превентиве и образовања и 

унапређења рада стручних служби АМС и АМД у области превентиве и образовања". 

 

 Теме које су пропраћене у радио емисији „Свијет саобраћаја“ и ТВ емисији 

„Саобраћај и ми“ 

 У оквиру радио емисије "Свијет саобраћаја" и телевизијске емисије "Саобраћај и ми", 

које се емитује сваких 15 дана на УНО радију Бања Лука и БЕЛ ТВ, те дистрибуира свим 

другим радио станицама у Републици Српској, које од АМС РС преузимају извјештаје о стању 

на путевима, у периоду од јануара до јуна 2017. обрађене су сљедеће теме: 

- Возња у зимским условима – Уопште  и полигон на стази у Залузанима  

- Знацај и улога сигурносног појаса 

-  Саобраћајне  занимљивости  кроз  историју 

- Ауто вијести 

- Прилог о спроведеној акцији "Возачи, пробајте вожњу на снијегу" на Аутодрому у 

Залужанима, 

- Саобраћајно-образовне и превентивне актуелности из АМС РС. 

- Реализација пројекта "црне тачке" у сарадњи са МУП-ом РС. Прилог са путног правца 

Бањалука - Јајце (локација Шервалова кривина), 

- Скупштина АМС РС – пренос, 

- Реализација активности "Корак за већу безбједност дјеце у саобраћају", 

- Употреба дјечије сједалице, значај и улога, како је одабрати и како монтирати, 

- Реализација пројекта "Црне тачке" у сарадњи са Полицијском станицама Лакташи и 

Прњавор, 

- Прилог са магистралног пута М16 Клашнице - Друговићи и Хрваћани - Прњавор. 

- Сигурносни појас, улога и значај, 

- Нове технологије и аутомобилизима. 

- Почетак кампање "Безбједна вожња у зимским условима" и обавезно коришћење зимске 

опреме у Републици Српској и БиХ. 

- Републичка превентивна кампања "Прослави одговорно! Ако мислиш пити,     

возач немој бити". 

 

 

 Теме које су пропраћене у магазину "Ауто-шоп магазин"  
У магазиниу "Ауто-шоп магазин" у периоду од марта до јуна 2017. године заступљене су 

сљедеће теме: 

- "Алкохол и волан, убитачна комбинација". 

- "Посјета предсједника Народне скупштине Републике Српске Недељка Чубриловића 

сједишту Ауто-мото савеза Републике Српске". 

- "Освјетлај образ домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом". 

- Представљање кампање „Завежи! Доста приче, вежи појас". 

- "Саобраћајно-образовно такмичење Дјеца у саобраћају 2017". 

- "Саобраћајно-превентивни Ауто-рели АМС РС Козара - Сутјеска 2017". 

- „Почела је нова школска година - возачи опрезно". 

- "Безбједна вожња у зимским условима 2017". 

- "Представљање новог чланског пакета Евростар премијум". 

- "Безбједност чланова АМС РС у иностранству - представљање чланског пакета 

"Евростар премијум". 

 

 

 Остале теме које су пропраћене у радио и телевизијским емисијама 

7. ЈАНУАР 

Телевизијске станице: 

- БН телевизија - Емисија "Дневник" - Прилог о стању на путевима и савјетима за возаче због 

нових снијежних падавима и отежаног одвијања саобраћаја у Републици Српској и БиХ. 

13. ЈАНУАР 

Новинске агенције: 
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- Срна - Позив возачима на опрезну вожњу због најављених великих сњежних падавина у 

Републици Српској. 

14. ЈАНУАР 

Телевизијске станице: 

- Алтернативна телевизија - Емисија "Викенд векарица" - Вожња у зимским условима, 

представљање рада и промоција чланских пакета АМС РС. 

Дневни листови: 

- Независне новине, Глас Српске - Позив возачима на опрезну вожњу због најављених великих 

сњежних падавина у Републици Српској. 

16. ЈАНУАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Информативна емисија "Дневник 1" - Прилог о стању на путевима и савјетима за 

возаче због нових сњежних падавина и отежаног одвијања саобраћаја у Републици Српској и 

БиХ. 

- БН телевизија - Емисија "Дневник" - Прилог о стању на путевима и савјетима за возаче због 

нових сњежних падавина и отежаног одвијања саобраћаја у Републици Српској и БиХ. 

17. ЈАНУАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Елта телевизија -  Прилози о стању на путевима и савјетима за возаче због нових 

сњежних падавина и отежаног одвијања саобраћаја у Републици Српској и БиХ. 

- АТВ - Гостовање у централној информативној емисији "Вијести" поводом великих сњежних 

падавина у Републици Српској и БиХ - савјети за возаче. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске - Гостовање у емисији "Заједнички талас" на тему "Стању на 

путевима и савјетима за возаче због нових сњежних падавина и отежаног одвијања саобраћаја у 

Републици Српској и БиХ". 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Савјети за возаче због нових сњежних падавина и отежаног одвијања саобраћаја 

у Републици Српској и БиХ. 

18. ЈАНУАР 

Телевизијске станице: 

- АТВ - Гостовање у емисији "5 до 7" - теме "Актуелно стање на путевима и савјети за возаче 

због нових сњежних падавина и отежаног одвијања саобраћаја у Републици Српској и БиХ" и 

"Представљање рада АМС РС - помоћ на путу". 

6. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- Канал 3 - Емисија "Потез" - тема "Безбједност на путевима Републике Српске". 

24. ЈУН 

Дневни листови: 

- Дневни аваз - тема "Ко су бољи возачи - мушкарци или жене". 

4. ЈУЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Тема "Одржавање возила током љетног периода и припрема за дужа путовања". 

19. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о резултатима независног истраживања употребе безбједносног појаса у 

Републици Српској, које је спроведено током првог бројања у 2017. години. 

20. АВГУСТ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава почетка превентивне активности бесплатне контроле техничке 

исправности и опремљености аутобуса. 

21. АВГУСТ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц, Дневни аваз, Вечерње новости,... - Најава почетка 

превентивне активности бесплатне контроле техничке исправности и опремљености аутобуса. 

Телевизијске станице: 
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- РТРС, АТВ - Најава почетка превентивне активности бесплатне контроле техничке 

исправности и опремљености аутобуса. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, Биг радио, Нес радио, Контакт радио, Уно радио,... - Најава почетка 

превентивне активности бесплатне контроле техничке исправности и опремљености аутобуса. 

22. АВГУСТ 

Радио станице: 

- БХ радио 1, Радио Стари Град - Тема "Превентивна акција бесплатне контроле техничке 

исправности и опремљености аутобуса". 

25. АВГУСТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Извјештај о резултатима прве седмице спровођења превентивне активности бесплатне 

контроле техничке исправности и опремљености аутобуса. 

30. АВГУСТ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава почетка нове школске 2017/2018. године у Републици Српској и 

превентивне кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас". 

31. АВГУСТ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц, Вечерње новости, Дневни аваз, Ослобођење, 

Вечерњи лист,... - Најава почетка нове школске 2017/2018. године у Републици Српској и 

превентивне кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Најава почетка нове школске 2017/2018. године у 

Републици Српској и превентивне кампање "Возачи, школа је за нас, опрез је за вас". 

28. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Тема "Техничка исправност моторних возила у Републици Српској - резултати 

превентивне активности: Да ли возите технички исправно возило - провјерите 2017#. 

1. ОКТОБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, ЕЛТА ТВ, Пинк БХ,... - Свечано отварање дионице аутопута "9. јануар" од 

Маховљана до Друговића. 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Свечано отварање дионице аутопута "9. јануар" од Маховљана до Друговића. 

Радио станице: 

- Радио РС, БХ радио 1, Нес радио, Биг радио, Контакт радио, Уно радио,... - Свечано отварање 

дионице аутопута "9. јануар" од Маховљана до Друговића. 

2. ОКТОБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц, Вечерње новости, Дневни аваз, Ослобођење, 

Вечерњи лист... - Свечано отварање дионице аутопута "9. јануар" од Маховљана до Друговића. 

11. ОКТОБАР 

Дневни листови: 

- Независне новине, Глас Српске - Позив возачима да из саобраћајно-безбједних разлога 

користе новоотворену дионицу аутопута "9. јануар" од Маховљана до Друговића. 

30. ОКТОБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске - тема "Обавезна зимска опрема у Републици Српској и БиХ". 

31. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава велике републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2017". 

Радио станице: 

- Радио РС, Нес радио, Контакт радио, Уно радио -  Најава велике републичке превентивне 

кампање "Безбједна вожња у зимским условима 2017". 



                                 150 

1. НОВЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Тема "Обавезна зимска опрема у Републици Српској, 

БиХ и земљама Европе" и најава велике републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у 

зимским условима 2017". 

4. НОВЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- АРТВ - Гостовање у емисији "Викенд векарица" - Представљени први резултати кампање 

"Безбједна вожња у зимским условима 2017" и нови члански пакет "Евростар премијум". 

12. ДЕЦЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Гостовање у недељном викенд програму - тема "Обавезна зимска опрема у Републици 

Српској и БиХ" и представљање новог чланског пакета "Евростар премијум". 

 

 

 

5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ АМС РС 
 

5.1. Осма скупштина АМС РС 

 

 Осма Скупштина Ауто мото савеза Републике Српске одржана је у Бањи Врућици дана 

31.03.2017. године. Овом приликом одржан је састанак са секретарима АМД-а, на којем је 

расправљано о актуелним питањима у систему АМС РС. Генерални секретар је присутним 

члановима презентовао Извјештај о раду и финансијском пословању АМС РС за 2016. годину, 

који је на засједању скупштине АМС РС и усвојен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Скупштина АМС РС 

 

5.2. Конститутивна и прва радна Скупштина АМС РС 
 

 Конститутивна и прва радна сједница Скупштине Ауто-мото савеза Републике Српске 

одржана је 08.12.2017. године у хотелу „Парк“ у Добоју,. 

 На овој сједници избрани су и именовани чланови Управног и Надзорног одбора АМС 

РС, те предсједник, замјеник предсједника и чланови Скупштине АМС РС. У току радног 

дијела скупштине разматран је Приједлог и усвајен План рада и финансијског пословања АМС 

РС за 2018. годину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Конститутивна и прва радна сједница Скупштине АМС РС 
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ПРЕГЛЕД  

ДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА ПРЕВЕНТИВЕ ПО СТУБОВИМА И 

ИНДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА У    

 ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2017. 

    

ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 

Реализација 

01.01.-

31.12.2017. ПЛАН 2017 Индекс 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ 1 2   

СТУБ 1.Управљање безбједношћу 

саобраћаја 1,883.30 5,000.00 0.38 

СТУБ 2.Безбједнији путеви и кретања 0.00 0.00 0.00 

СТУБ 3.Безбједнија возила 8,771.82 6,000.00 1.46 

СТУБ 4.Безбједнији учесници у 

саобраћају 187,175.76 174,000.00 1.08 

СТУБ 5.Збрињавање након несреће 410,320.35 317,000.00 1.29 

    УКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 608,151.23 502,000.00 1.21 

    

ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 

   ВРСТА ТРОШКА 

   
 Трошкови материјала 3,200.00 3,200.00 1.00 

 Трошкови горива и енергије 11,844.00 12,600.00 0.94 

 Трошкови амортизације 39,900.00 39,900.00 1.00 

Трошкови бруто-зарада 158,772.00 158,300.00 1.00 

Трошкови ПТТ услуга 12,960.00 12,000.00 1.08 

 Трошкови услуга одржавања и 

рег.возила 4,700.00 5,000.00 0.94 

 Трошкови службени пут 13,397.00 14,400.00 0.93 

 Трошкови стручне 

литературе,семинари,едукац. 9,900.00 10,000.00 0.99 

 Трошкови премија осигурања 3,630.00 3,000.00 1.21 

Трошкови АМД по правилницима за 

СПИ,превентиву,образовање и чланство 516,004.00 488,150.00 1.06 

  

  

  

УКУПНО ИНДИРЕКТНИ 

ТРОШКОВИ 774,307.00 746,550.00 1.04 

УКУПНО ТРОШКОВИ  

ПРЕВЕНТИВЕ 1,382,458.23 1,248,550.00 1.11 
 

 

Сем наведеног, средства потребна за реализацију обавеза из стуба 2 су Извјештајем 

приказана у оквиру трошкова производних услуга и рада Информативно диспечерског центра 

АМС РС. 
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III   ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

 ЗА  ПЕРИОД   01.01. – 31.12.2017. ГОД. 
ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31-12. 2017. ГОД. 

СА УПОРЕДНИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2017. ГОД. И ОСТВАРЕНИМ  

ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2016. ГОД. 

 
ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

у КМ Остварење Остварење 

Индекс 

План 

Индекс 

 

01.01.-

31.12.2016. 
01.01.-

31.12.2017. 

за 2017. 

год. 

0 1 2   2  /  1  3   2  /  3 

1. ПРИХОДИ од накнаде за регистрацију 

моторних возила 3,362,939.98 3,489,174.79 1.04 3,200,000.00 1.09 

2. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНЕ АМС РС 74,426.29 90,566.58 1.22 80,000.00 1.13 

3.ОСТАЛИ ПРИХОДИ    (приходи од 

издавања међународних докумената) 40,829.00 38,473.00 0.94 60,000.00 0.64 

4. ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ И ОСТАЛИ 

ПРИХОДИ 52,738.10 33,865.43 0.64 50,000.00 0.68 

УКУПНО ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ 

ПРИХОДИ 3,530,933.37 3,652,079.80 1.03 3,390,000.00 1.08 

      ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

у КМ     

   1. Трошкови материјала 16,877.87 38,723.84 2.29 22,000.00 1.76 

2. Трошкови горива и енергије 15,429.43 27,785.81 1.80 20,000.00 1.39 

3. Трошкови амортизације 145,997.70 134,575.92 0.92 180,000.00 0.75 

4. Трошкови бруто зарада  и остала лична 

примања у складу са законом 736,667.87 769,447.04 1.04 695,000.00 1.11 

5. Остали лични расходи 125,304.83 163,168.76 1.30 161,800.00 1.01 

6. Трошкови производних услуга 501,583.29 549,629.65 1.10 430,000.00 1.28 

7. Нематеријални трошкови 1,951,529.74 1,929,820.27 0.99 1,851,200.00 1.04 

8. Финансијски расходи 37,146.02 38,617.27 1.04 30,000.00 1.29 

УКУПНО ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ 

РАСХОДИ: 3,530,536.75 3,651,768.56 1.03 3,390,000.00 1.08 

      РАЗЛИКА ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 396.62 311.24 0.78 0.00 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Број: 01-1-148/18                                                               Предсједник Скупштине АМС РС 

Датум:26.03.2018. год.                       __________________________                    

                                                                                                   /Зоран Стевановић/ 

 



       

 

            ПРИЛОГ 1 

                          ЗБИРНИ  ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА  ЗА  ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР   2017. ГОД. 

СА УПОРЕДНИМ ПОДАЦИМА ЗА ИСТИ ПЕРИОД 2016. ГОДИНЕ 

 

                     Превоз возила у случају     Превоз возила у случају         Услуге на путу    Радионичке Уклањање 

 

                       саобраћајне 

незгоде             квара на возилу                  услуге олупина 

 

   по Купонима       чланови       остали      чланови       остали        чланови         остали чланови остали   

АМД број пређено број пређено број пређено број пређено број пређено број пређено број пређено број број број 

  услуга км услуга км услуга км услуга км услуга км услуга км услуга км услуга услуга услуга 

БАЛКАНА - М. ГРАД 77 16060 2 683 12 1842 5 678 55 7601 8 557 0 0 0 1 3 

БАЊА ЛУКА  215 9652 1 32 0 0 76 2296 189 10919 6 298 0 0 17 0 0 

СЕМАФОР - ЗВОРНИК 95 6672 0 0 13 1060 12 704 49 5213 0 0 0 0 0 0 0 

БРОД 0 0 2 137 1 22 1 42 3 271 0 0 0 0 0 0 0 

ВИШЕГРАД 4 579 0 0 6 623 31 2515 48 3458 0 0 0 0 0 0 0 

ВЛАСЕНИЦА 60 6665 1 202 2 180 14 843 137 15157 0 0 0 0 1 0 0 

ГАЦКО 11 2431 0 0 0 0 15 1819 32 4952 0 0 0 0 0 0 0 

ГРАДИШКА 65 3959 0 0 4 287 24 1749 77 7147 43 504 7 203 0 0 0 

ДЕРВЕНТА 62 4252 1 50 5 230 5 248 32 2711 0 0 1 19 157 2135 0 

ДОБОЈ 308 28393 8 2050 44 2756 35 1700 279 21599 3 720 4 4 29 160 0 

ДРИНИЋ 9 2721 0 0 0 0 13 3477 42 12792 0 0 0 0 0 0 0 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО 65 9114 0 0 10 456 7 494 98 6807 0 0 1 68 0 0 0 

ЈАХОРИНА ПАЛЕ 41 2773 2 98 3 114 6 857 109 6573 0 0 0 0 0 0 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 68 3062 0 0 2 38 58 2361 151 8187 2 124 0 0 14 253 6 

КРАЈИНА - БАЊА ЛУКА 651 24404 13 529 307 11597 111 4448 24 1052 3 88 67 1770 31 0 0 

ЛАКТАШИ 160 18656 4 3574 4 73 43 1860 117 11540 6 0 0 0 101 264 0 

МИЛИЋИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 406 0 

ОПТИМА -  МОДРИЧА 76 4866 2 96 26 1135 27 797 86 19646 12 49 4 26 97 6 3 

ПРИЈЕДОР 137 5549 0 0 33 1628 14 1223 427 7392 1 4 23 694 0 0 0 

ПРЊАВОР 58 4298 0 0 7 369 6 225 83 5224 20 448 30 1042 52 71 25 

РОГАТИЦА 24 4829 0 0 12 2378 5 497 61 5069 23 420 38 825 17 18 0 

СИГУРНОСТ - БИЈЕЉИНА 237 9363 2 172 33 1501 12 1356 72 6103 18 473 25 343 39 61 0 

СОКОЛАЦ 6 383 0 0 17 2036 14 1214 100 9106 0 0 0 0 0 0 0 

СРЕБРЕНИЦА 39 2548 0 0 4 100 6 452 68 5343 9 205 27 889 7 2 0 

ТЕСЛИЋ 83 3171 0 0 17 926 24 1197 90 3942 0 0 0 0 0 0 0 

ФОЧА - ФОЧА 27 3603 1 37 3 654 14 1410 163 10287 2 64 3 34 115 0 0 

ХЕРЦЕГОВИНА - ТРЕБИЊЕ 86 18976 5 2203 4 938 16 1123 112 9807 0 0 0 0 19 50 0 

ЧЕЛИНАЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШАМАЦ 6 804 1 182 7 500 4 443 20 3721 1 316 2 20 0 0 0 

УКУПНО I-XII 2017 2670 197783 45 10045 576 31443 598 36028 2724 211620 157 4270 232 5937 832 3427 37 

УКУПНО I-XII 2016 2886 224918 35 10087 369 29437 595 34168 1987 155864 237 4034 297 7491 864 3487 15 

  2017/2016 92.52 87.94 128.57 99.58 156.10 106.81 100.50 105.44 137.09 135.77 66.24 105.85 78.11 79.26 96.30 98.28 246.67 
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   ПРИЛОГ 2 

     ПРЕГЛЕД БРОЈА ИЗДАТИХ ДОКУМЕНАТА, ПРИМЉЕНИХ ЧЛАНОВА И ТЕХНИЧЕ ИСПРАВНОСТИ  СПИ ВОЗИЛА  
    ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР  2017. ГОДИНЕ СА УПОРЕДНИМ ПОДАЦИМА ЗА ИСТИ ПЕРИОД 2016. ГОДИНЕ. 

АМД       међународна  дозвола за управљ           Пакет         Број СПИ возила  

Технички 

исправно 

(дана)   

    возачка дозвола туђим мот. возилом 5 КМ 10 КМ 20 КМ 25 КМ ЕВРОСТАР Европа путнич. теретно путнич. теретно 

БАЛКАНА - М. ГРАД   19   51 0 0 7 0 0 2 1 1 307 356 

БАЊА ЛУКА   50   261 0 0 222 16 0 3 1 2 424 727 

БЕРКОВИЋИ   1   4 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 

БИЛЕЋА   4   72 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 

СЕМАФОР - ЗВОРНИК   96   255 0 0 130 12 14 4 0 1 0 329 

БРОД   30   148 0 0 19 0 2 1 1 1 365 365 

БРЧКО ДИСТРИКТ   76   291 0 0 62 0 36 0 0 0 0 0 

ВИШЕГРАД   29   59 0 0 139 32 2 1 0 1 0 347 

ВЛАСЕНИЦА   27   107 0 0 85 5 3 1 1 1 365 362 

ГАЦКО   5   98 15 0 100 5 0 0 0 1 0 344 

ГРАДИШКА   72   164 0 0 110 2 37 7 1 1 364 360 

ДЕРВЕНТА   21   118 0 0 184 0 3 0 0 1 0 365 

ДОБОЈ   117   663 0 0 304 49 106 14 1 3 365 730 

ДОЊИ ЖАБАР   4   4 0 0 51 19 10 3 0 0 0 0 

ДРИНИЋ   1   5 0 0 51 15 18 1 0 1 0 365 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО   70   356 0 0 74 1 9 0 1 1 365 354 

ЈАХОРИНА - ПАЛЕ   51   276 0 0 58 10 6 0 1 1 0 362 

КАЛИНОВИК   0   3 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 

КНЕЖЕВО   5   10 0 0 25 0 6 0 0 0 0 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА   45   40 0 0 277 0 22 4 1 2 365 730 

КОСТАЈНИЦА   10   8 0 0 34 4 0 0 0 0 0 0 

КОТОР ВАРОШ   10   35 0 0 37 0 2 1 0 0 0 0 

КРАЈИНА - БАЊА ЛУКА   309   1044 0 0 555 25 145 8 1 3 360 753 

ЛАКТАШИ   27   201 0 0 214 38 1 3 2 2 1036 730 

ЛОПАРЕ   10   49 0 0 38 0 5 0 0 0 0 0 

ЉУБИЊЕ   3   21 0 0 36 2 0 0 0 0 0 0 

МИЛИЋИ   10   44 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 

НЕВЕСИЊЕ   9   151 0 0 21 9 5 0 0 0 0 0 

ОПТИМА -  МОДРИЧА   53   261 0 0 532 2 65 5 1 1 365 365 

ОСМАЦИ   13   17 3 4 41 7 3 0 0 0 0 0 

ПРИЈЕДОР   156   258 0 0 154 0 117 7 1 1 365 582 
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ПРЊАВОР   45   338 0 0 64 7 79 12 1 1 355 347 

РИБНИК   0   19 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 

РОГАТИЦА   7   99 4 0 53 1 2 0 1 1 365 365 

РУДО   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СИГУРНОСТ - БИЈЕЉИНА   228   648 0 0 126 1 58 4 1 2 365 740 

СОКОЛАЦ   13   180 0 0 204 10 3 0 0 1 0 349 

СРБАЦ   17   42 0 0 81 1 14 4 0 0 0 0 

СРЕБРЕНИЦА   42   141 2 0 48 2 4 0 1 1 365 365 

ТЕСЛИЋ   49   233 0 0 128 1 37 8 1 1 365 364 

УГЉЕВИК    10   53 0 0 33 0 10 2 0 0 0 0 

УНА - НОВИ ГРАД   11   15 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 

ФОЧА - ФОЧА   18   123 0 0 101 14 2 0 1 1 365 365 

ХАН ПИЈЕСАК   0   5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

ХЕРЦЕГОВИНА - ТРЕБИЊЕ   74   199 0 0 142 19 6 0 1 2 365 487 

ЧЕЛИНАЦ   0   0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

ШАМАЦ   9   107 0 0 117 1 12 2 1 1 365 365 

ШЕКОВИЋИ   15   36 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 

ШИПОВО   14   15 3 2 31 1 2 5 1 0 365 31 

УКУПНО I-XII 2017    1885   7327 28 12 4891 314 849 102 23 37 8321 12304 

               

               

               

               

               

 

      

међународна 

дозвола за 

управљање           Пакет     Број СПИ возила  Технички исправно (дана) 

 

  возачка 

дозвола 

туђим  мот.  

возилом 5 КМ 10 КМ 20 КМ 25 КМ ЕВРОСТАР Европа путнич. теретно путнич. теретно 

УКУПНО I-XII 2017    1885   7327 28 12 4891 314 849 102 23 37 8321 12304 

                      8395 12654 % % 

           

    99.12 97.23 

                          % % 

УКУПНО I-XII 2016    2194   7964 48 15 4944 379 439 323 23 37 98.05 94.42 

 2017/2016   85.92   92.00 58.33 80.00 98.93 82.85 193.39 31.58 100.00 100.00 101.09 102.98 

 

 

 


