
Манифестација „Дан безбједности саобраћаја у Власеници“, одржаће се 20. септембра 2018. године на подручју 

општине Власеница, а како слиједи: 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ И 

МЈЕСТО 

ОРГАНИЗАТОР ОПИС АКТИВНОСТИ 

Посјета вртићу „Први 

кораци“ Власеница 

20.09.2018. 

године. 

09:00 – 09:30 

 

Обданиште       

„ Први кораци“ 

Власеница 

 Директор ПУ „Први 

кораци“ Власеница 

 Агенција за БС РС 

 МУП РС – ПС 

Власеница 

 Ауто-мото савез РС 

*дјеца предшколске установе „Први кораци“ треба 

да  у сарадњи са васпитачима предшколске установе 

креирају своје маске и одјећу у циљу провђења 

маскембала. 

*представници Агенције за БС РС и АМС РС ће 

поред усменог излагања извршити подјелу 

сликовница и бојанки. 

*припадници МУП РС – ПС Власеница дужни су 

након спроведене активности, колону дјеце 

обданишта „ Први кораци“ обезбедити приликом 

шетње до ОШ „Вук Стефановић Караџић“ 

Предавање на тему“ 

Безбједност дјеце у 

саобраћају“ 

20.09.2018. 

године. 

09:40 – 10:30 

 

ОШ                    

„ Вук Караџић“ 

    Власеница 

 Директор ПУ „Први 

кораци“ Власеница 

 Горан Милошевић, 

члан Савјета за 

безбједност 

саобраћаја Оптине 

Власеница 

 Агенција за БС РС 

 МУП РС – ПС 

Власеница 

 Ауто-мото савез РС 

 Директор ОШ „Вук 

Караџић“ 

 

*предавање на тему Безбједност дјеце у саобраћају за 

ученике основне школе и дјецу из обданишта 

одржаће стручни тим Агенције за БС РС, АМС РС и 

члан Савјета за безбједност саобраћаја Горан 

Милошевић 

*стручни тим Агенције за БС РС и АМС РС 

извршиће поделу промотивног материјала 

*према протоколу, сви учесници предавања 

поређани по узрастима иду у градски парк код 

Шумарског факултета због наставка активности 

 



АКТИВНОСТ ВРЕМЕ И 

МЈЕСТО 

ОРГАНИЗАТОР ОПИС АКТИВНОСТИ 

Заједничка шетња 

ученика ОШ „Вук 

Караџић“ и обданишта 

„Први кораци“ 

20.09.2018. 

године. 

10:30 – 11:00 

                                      

Улица 

Светосавска       

– Градски парк 

 МУП РС – ПС 

Власеница 

 Директор ЈУ „Први 

кораци“ Власеница 

 Директор ЈУ „Први 

кораци“ Власеница 

 

*представници МУП РС-ПС Власеница дужни 

су затворити Светосавску улицу од основне 

школе до градског трга у времену проласка 

колоне, обезбједити дјеци несметано кретање до 

парка, а затим прије него што учесници стигну у 

парк затворити дио Светосавске и дио 

Св.Ап.Петра и Павла 

*Директори као организатори, дужни су дјецу 

сврстати у колоне по узрастима и заједно са 

учитељима и васпитачима надзирати њихово 

кретање 

*када ученици стигну на циљно мјесто, ученике 

основне школе и дјецу из обданишта анимирати 

разним играма (ластиш, цртање по асфалтној 

подлози, игре са лоптом и др.) 

*три најоргиналије маске биће награђене од 

стране Агениције за безбједност саобраћаја РС и 

Начелника Општине Власеница 

Ликовна колонија 20.09.2018. 

године. 

11:00 – 12:00 

                                            

Градски парк 

 Директор ОШ „Вук 

Караџић“ 

 

*ученици ликовне секције основне школе 

учестоваће у такмичењу ликовних радова на 

тему „Безбједност саобраћаја“ 

*учесницима ликовне секције обезбедити 

потребне реквизите 

*три најбоља рада на поменуту тему биће 

награђени од стране Агениције за безбједност 

саобраћаја РС и Начелника Општине Власеница 

госп. Мирослава Краљевића 



„Полигон спретности“ 

„Коса раван“ 

„Пијане наочаре“ 

20.09.2018. 

године. 

12:00 – 13:30 

                                            

Градски парк 

 Ауто-мото савез РС 

 Агенција за БС РС 

 Директор СШЦ 

Милорад Влачић 

 Директор ОШ „Вук 

Караџић“ 

 МУП РС –ПС 

ВЛАСЕНИЦА 

 Бициклистички 

клуб Власеница 

*службеници ПС Власеница дужни су до 08:00 

часова на основу одобрења Пољопривредног 

факултета И.Сарајево бр.01-1144/18 од 

30.08.2018. године ослободити паркинг простор 

за постављање полигона 

*радници АМС РС – АМД Власеница дужни су 

у сарадњи са члановима саобраћајне секције до 

09:00 часова поставити полигон спретности и 

косу раван на поменутом локалитету 

*у периоду од 12:00-13:30 чланови саобраћајне 

секције учестоваће у такмичењу 

*стручни тим осталим ученицима основне и 

средње школе демонстрираће значај 

сигурносног појаса на косој равни и утицај 

алкохола на возаче апликационом приказом на 

„пијаним наочарима“ 

*три најуспјешнија учесника „Полигона 

спретности“ биће награђена од стране Агениције 

за безбједност саобраћаја РС, Начелника 

Општине Власеница и АМС Републике Српске 

Предавања ученицима 

СШЦ Милорад Влачић 

20.09.2018. 

године. 

11:00 – 12:00 

                                            

СШЦ 

„Милорад 

Влачић“ 

Власеница 

 Чланови савјета за 

БС Општине 

Власеница 

 Агенција за БС РС 

 Директор СШЦ 

Милорад Влачић 

 

*Предавање стручног тима Агеницје за БС и 

саобраћајног инспектора Горана Милошевића на 

тему: ''Млади возачи и алкохол'' 

* у 12:00 часова сви учесници културно-забавног 

програма дужни су да се прикључе 

активностима у градском парку гдје ће бити 

демонстрирано предхондо излагано предавање 

од стране стручног тима Агенције за БС  



 

Културно-Забавни 

програм и додјела 

награда  

20.09.2018. 

године. 

13:30 – 14:30 

                                                 

Градски парк у 

Власеници 

 Начелник 

општине 

Власеница 

госп.Мирослав 

Краљевић 

 Агенција за 

Безбједност 

саобраћаја РС 

 АМС Републике 

Српске 

*Наступ хора СШЦ „Милорад Влачић“ 

*Уводно обраћање Начелника Општине Власеница 

госп.Мирослава Краљевића 

*наступ КУД „Посвјета“ и завршна реч водитеља 

програма. 

 

Додјела награда: 

*Најбоља маска – три ђачка ранца и дипломе; 

*Ликовна колонија- три поклона и дипломе; 

* полигон спретности – главна награда бицикло и 

дипломе 

* Захвалнице: 

Агенцији за Безбједност саобраћаја 

АМС Републике Српске 

МУП РС ПС Власеница 

ОШ „Вук Караџић“ 

СШЦ“Милорад Влачић“ 

Обданиште“ Први кораци“ 

Укупан број учесника (цца): 

Предшколска установа: 40 

Основна школа 150 

Средња школа 100 


