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1. БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
Сапбраћај кап слпжену друщтвену дјелатнпст шине сапбраћајнп инжеоерствп, пбразпваое
у сапбраћају и присила тј. кпнтрпла ппщтпваоа сапбраћајних прпписа. У пквиру
сапбраћајнпг инжеоерства кап ппсебна пбласт, кпјпј се тпкпм 21. вијека ппсвећује
знашајна пажоа, издвпјена је безбједнпст сапбраћаја. Оснпвни фактпри ефикаснпг и
безбједнпг сапбраћаја јесу впзаши, впзила, путеви и пкплина. Са дјелпваоем на сваки пд
оих, ппред ппвпљних сапбраћајних услпва за све ушеснике у сапбраћају, ппстиже се
смаоеое најщтетнијих ппследица сапбраћаја тј. сапбраћајних незгпда. У циљу ппстизаоа
таквих резултата неппхпднп је мултидисциплинарнп сагледаваое прпблема и сарадоа
разлишитих струка, институција и државних пргана.
Безбједнпст сапбраћаја представља слпжену грану сапбраћајнпг инжеоерства кпја има за
циљ спрпвпђеое разлишитих мјера и активнпсти шији би резултат смаоип ппследице
сапбраћајних незгпда. Индикатпри безбједнпсти сапбраћаја представљају ппказатеље
успјеха реализације таквих активнпсти. На успјещнпст испуоенпсти циљева активне и
пасивне безбједнпсти сапбраћаја утишу инжеоери крпз прпјектпваое сапбраћајних
рјещеоа и дефинисаое спабраћајних прпписа, пбразпвне институције крпз едукацију п
безбједнпм ушествпваоу у сапбраћају, те сапбраћајна пплиција крпз кпнтрплу ппщтпваоа
сапбраћајних прпписа.
Спрпвпђеое кампаоа са разлишитим ппрукама кпје треба да плакщају ушествпваое у
сапбраћају и пмпгуће утицај на свијест разлишитих ушесника, представљају најпппуларнији
нашин превентивних мјера унапређеоа безбједнпсти сапбраћаја. Ппред тпга, едукације
дјеце у вртићима, пснпвним и средоим щкплама, аутпщкплама, едукације наставнпг
пспбља или билп кпји други вид предаваоа на тему безбједнпсти сапбраћаја у разлишитим
институцијама, представљају мјере кпје се мпгу спрпвпдити какп на државнпм, такп и на
лпкалнпм нивпу.
Република Српска прати активнпсти земаља Еврппске Уније те свпјпм државнпм
прганизацијпм и дпнпщеоем правних аката, активнп ушествује и дппринпси унапређеоу
сапбраћајне безбједнпсти те елиминисаоу негативних ппследица сапбраћајних незгпда.
Агенција за безбједнпст сапбраћаја кап управна прганизација Министарства сапбраћаја и
веза Републике Српске врщи струшне и друге ппслпве из ппменуте пбласти те даје
смјернице свим лпкалним сампуправама у дпмену сапбраћајнпг дјелпваоа.
Управљаое безбједнпщћу сапбраћаја на лпкалнпм нивпу треба да се прати и усмјерава уз
примјену пдгпварајућих ппдатака п пбиљежјима безбједнпсти сапбраћаја, узимајући у
пбзир лпкалне специфишнпсти. У складу са Закпнпм п пснпвама безбједнпсти сапбраћаја
на путевима у Бпсни и Херцегпвини („Службени гласник Бпсне и Херцегпвине“, бр. 6/2006,
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75/2006-испр, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010-др. закпн, 18/2013, 8/2017, 89/2017 и
9/2018), лпкалне сампуправе развијају, усвајају и реализују лпкалне стратегије, планпве и
активнпсти из пбласти безбједнпсти сапбраћаја на свпјим теритпријама.
Имајући у виду претхпднп наведенп, те смјернице Агенције за безбједнпст сапбраћаја
Републике Српске, Опщтина Власеница кап лпкална сампуправа, гпдинама уназад дјелује
на унапређеое сапбраћајнпг васпитаоа и пбразпваоа, примјеоује безбједна и ефикасна
сапбраћајна рјещеоа, стара се п стаоу сапбраћајне сигнализације и ппреме на путнпј и
улишнпј мрежи и на тај нашин се развија у друщтвенп пдгпвпрну заједницу кпја на
ефикасан и безбједан нашин пдгпвара сапбраћајним захтјевима.
Дан безбједнпсти сапбраћаја представља манифестацију кпја је између псталих, дип
прпграма унапређеоа безбједнпсти сапбраћаја кпје Опщтина Власеница реализује сваке
гпдине у пквиру пбиљежаваоа дана ппщтине. У сарадои са Агенцијпм за безбједнпст
сапбраћаја Републике Српске, Пплицијскпм станицпм, пбразпвним институцијама
ппщтине, Црвеним крстпм, Теритпријалнпм ватрпгаснпм јединицпм те Аутп-мптп
друщтвпм, прганизпване су активнпсти кпје ће бити реализпване тпг дана и кпје треба
превентивнп да утишу прије свега на најмлађе ушеснике у сапбраћају, затим адплесценте
али и све друге грађане ппщтине. У наставку текста биће дефинисане активнпсти свакпг пд
ушесника прганизације Дана безбједнпсти сапбраћаја у Власеници кап и сам прпграм рада.

1.1 ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА
Опщтина Власеница у рјещаваоу прпблема и питаоа из пбласти безбједнпсти сапбраћаја
приступа системски и мултидисциплинарнп. Активнпсти кпје је ппщтина реализпвала у
претхпднпм перипду или кпје се плански спрпвпде тпкпм цијеле гпдине, из пбласти
безбједнпсти сапбраћаја, јесу:
 Фпрмиран Савјет за безбједнпст сапбраћаја, на шелу са нашелникпм ппщтине, на
шијим се редпвним састанцима разматрају важна питаоа из пбласти безбједнпсти
сапбраћаја те планирају будући пријекти.
 Изведена сапбраћајна сигнализација и ппрема на урбанпм ппдрушју Власенице, у
складу са Главним прпјектпм сапбраћајне сигнализације. Ова технишка
дпкументација је у складу са важећим стандардима и прпписима и фпкусира се на
ппсебна прпјектантска рјещеоа у зпнама са великим брпјем раоивих ушесника у
сапбраћају.
 Пптписан Сппразум са ЈП „Путеви Републике Српске“ п изградои кружне
раскрснице, на мјесту укрщтаоа магистралних путева М-19 (гранишни прелаз
Щепак-Сарајевп) и М-19.2 (Власеница-Кладао). У складу са прпстпрнп-планскпм
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дпкументацијпм, пваквп рјещеое дппринпси унапређеоу сапбраћајних услпва какп
лпкалних такп и транзитних тпкпва.
На ппшетку сваке щкплске гпдине у Оснпвнпј щкпли се прганизује предаваое на
тему „Защтитимп дјецу у сапбраћају“ гдје се превентивнп утише на ппдизаое
свијести најмлађих ушесника у сапбраћају п исправнпм ппнащаоу и смаоеоу
ризика пд настајаоа сапбраћајних незгпда.
Тпкпм сваке гпдине, прије ппшетка туристишке сезпне, у сарадои са Аутп-мптп
друщтвпм Републике Српске, спрпвпди се акција „Впзите технишки исправнп
впзилп“.
Обиљежаваое Дана без аутпмпбила, 22.септембра.
Обиљежаваое Свјетскпг дана сјећаоа на жртве сапбраћајних незгпда, 20.
нпвембра.
Опщтинска управа у сарадои са Пплицијскпм станицпм, предщкплскпм устанпвпм,
пснпвнпм и средопм щкплпм, пптписала је „Дјешију декларацију за безбједнпст
сапбраћаја“.
Одржаваое сапбраћајне сигнализације на лпкалним путевима, градским
сапбраћајницама и магистралним путевима кпји прплазе крпз насељени дип
ппщтине, у складу са Сппразумпм кпји је пптписан са ЈП „Путеви Републике Српске“.
Дпнесена Одлука п режиму и безбједнпсти сапбраћаја на путевима и улицама
ппщтине Власеница.

Опщтинска управа кап впдећи прганизатпр Дана безбједнпсти сапбраћаја, направиће план
активнпсти те друге устанпве благпвременп пбавјестити п тпку спрпвпђеоа истих. Такпђе
ће се предузимати све друге текуће мјере и радое кпје ће пмпгућити успјещну
реализацију предметне манифестације. Тпкпм дана безбједнпсти сапбраћаја, биће праћен
тпк реализације свих активнпсти са спремнпщћу пдгпвараоа на непредвиђене ситуације.

1.2 АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Агенција кап републишка управна прганизација са свпјствпм правнпг лица кпје је у саставу
Министарства сапбраћаја и веза, управља системпм безбједнпсти сапбраћаја на путевима
у Републици Српскпј, указује лпкалним заједницама на активнпсти и мјере кпје је
неппхпднп предузети у циљу ппстизаоа смаоеоа щтетних ппследица сапбраћаја те
спрпвпди све друге активнпсти кпје прпмпвищу развпј и унапређеое тепретских и
практишних знаоа из пбласти безбједнпсти сапбраћаја.
Опщтина Власеница, дп сада, има пдлишну сарадоу са пвпм прганизацијпм, и тп у ппгледу:
синергијскпг пдлушиваоа везанпг за дпнпщеоа планских и стратещких дпкумената,
реализације активнпсти и манифестација на тему безбједнпсти сапбраћаја те
кпнсултпваоа и рјещаваоа сапбраћајних прпблема.
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Представници Агенције за безбједнпст сапбраћаја, тпкпм Дана безбједнпсти сапбраћаја,
врщиће ппдјелу сликпвница, бпјанки и другпг прпмптивнпг материјала. Ушеницима
пснпвне и средое щкпле кап и другим присутним грађанима струшни тим ће прекп
„симулатпра превртаоа“, демпнстрирати знашај сигурнпснпг ппјаса тпкпм впжое, а прекп
„пијаних напшара“ утицај алкпхпла на реакције впзаша.

1.3 ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗВОРНИК/ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ВЛАСЕНИЦА
Пплицијска станица Власеница у пквиру Министарства унутращоих ппслпва, између
псталпг, задужена је за ппслпве кпнтрпле ппщтпваоа сапбраћајних правила и прпписа те
регулисаое сапбраћаја на путнпј и улишнпј мрежи ппщтине (укљушујући и дип
магистралних путева кпји прплазе крпз урбани дип ппщтине). Међуспбна сарадоа
лпкалне сампуправе са пплицијскпм станицпм је неизпставна и у смислу размјене
неппхпдних инфпрмација али и ппдрщке активнпсти кпјима ппщтина Власеница жели
унапрједити тренутнп стаое безбједнпсти сапбраћаја.
Овлащћена службена лица ће у Дану безбједнпсти сапбраћаја плакщати и пбезбједити
кретаое најмлађих ушесника у сапбраћају, пд ЈУ „Први кпраци“ и ОЩ „Вук Карачић“ дп
централнпг градскпг парка, пбуставиће сапбраћај на дијелпвима Светпсавске и улице Св.
аппстпла Петра и Павла те пслпбпдити паркинг прпстпр предвиђен за централну ппзицију
манифестације.

1.4 ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
Васпитнп пбразпвне устанпве, тј. СЩЦ „Милпрад Влашић“, ОЩ „Вук Карачић“ и ЈУ „Први
кпраци“ у Власеници, крпз наставне планпве и прпграме едукују дјецу из пбласти
безбједнпсти сапбраћаја те прганизују разлишита предаваоа на ту тему. Наставнп пспбље
је ппдушенп и спремнп да дјеци, у зависнпсти пд узраста, пренесе пплазна знаоа за
оихпвп безбједнп ушествпваое у сапбраћају.
У складу са ппщтинским планпвима те оихпвим надлежнпстима и мпгућнпстима ппменуте
устанпве су увијек спремне за сарадоу и ппмпћ у реализпваоу активнпсти унапређеоа
безбједнпсти сапбраћаја у Власеници.
Самим тим, на ппшетку щкплске гпдине, наставници ликпвне секције из пснпвне щкпле ће
свпјим шланпвима дпдјелити задатке на тему „Безбједнпст дјеце у сапбраћају“. Такпђе,
шланпви сапбраћајне секције, спремаће се за ушествпваое у такмишеоу спретнпсти впжое
бицикла. Малищани из ЈУ „Први кпраци“ правиће маске из пбласти „Дјеца у сапбраћају“
или „Ја, безбједан ушесник у сапбраћају“. Реализпваће и ритмишкп-литерарну ташку у
складу са предметнпм темпм. Тпкпм дана, директпри пбразпвнп-васпитних устанпва
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заједнп са наставним пспбљем, дужни су кппрдинисати активнпсти и пбезбједити надзпр
над кретаоем дјеце. Заврщни разреди СЩЦ „Милпрад Влашић“, испрпбаће симулатпр
превртаоа впзила и „пијане напшаре“.

1.5 ЦРВЕНИ КРСТ ВЛАСЕНИЦА
У пквиру прпграма псппспбљаваоа кандидата за управљаое мптпрним впзилпм, ппред
тепретске пбуке из пбласти безбједнпсти сапбраћаја и пбуке управљаоа мптпрним
впзилпм, пбавезнп је и ппзнаваое ппщтих правила пружаоа прве ппмпћи, щтп је у
надлежнпсти Црвенпг крста. Приказиваоем изгледа ппвреда кпје мпгу настати тпкпм
сапбраћајних незгпда те ппказиваое нашина ппступаоа са ппвријеђеним, ушеснику
сапбраћајне незгпде пмпгућава да дппринесе реализацији пасивних циљева безбједнпсти
сапбраћаја. Збпг тпга је пд изузетне важнпсти да у спрпвпђеоу активнпсти везаних за
унапређеое безбједнпсти сапбраћаја буде укљушен и Црвени крст.
Црвени крст Опщтине Власеница пдгпвара на све захтјеве везане за ушествпваое и
плакщаваое спрпвпђеоа активнпсти кпје дппринпсе едукацији станпвнищтва из пбласти
безбједнпсти сапбраћаја. Збпг тпга, улпга пве институције тпкпм Дана безбједнпсти
сапбраћаја, биће у приказиваоу нашина ппступаоа у слушају губитка свијести тпкпм
сапбраћајне незгпде тј. прпцеса реанимације. Ппред тпга, приказаће се ппступак
збриоаваоа ппвријеђенпг накпн ппжара у впзилу кпји је изазван паљеоем инсталација.

1.6 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА ВЛАСЕНИЦА
Припадници Теритпријалних ватрпгасних јединица Републике Српске, између псталих,
имају знашајну улпгу у ппступаоу у слушају сапбраћајних незгпда и ппжара насталих на
впзилима у ппкрету или паркираних впзила.
Теритпријална ватрпгасна јединица ппщтине Власеница, редпвнп ушествује у
пбиљежаваоу знашајних дпгађаја ппщтине, извпдећи разлишите ппказне вјежбе, кпје
грађанима мпгу да прикажу неппхпднпст оихпве прибранпсти при ппасним ситуацијама,
без да су се исте реалнп дпгпдиле.
Тпкпм Дана безбједнпсти сапбраћаја припадници пвпг друщтва, извещће ппказну вјежбу
гащеоа ппжара кпји је настап у впзилу тпкпм запаљеоа инсталација те ппступак
спащаваоа и вађеоа ппвријеђенпг из впзила.
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1.7 АУТО-МОТО ДРУШТВО ВЛАСЕНИЦА
Аутп-мптп савез Републике Српске, дуги низ гпдина, са великим брпјем активнпсти, утише
на унапрјеђеое стаоа безбједнпсти сапбраћаја путне и улишне мреже. Пружаое знашајних
инфпрмација за безбједнп ушествпваое у сапбраћају, спрпвпђеое разлишитих врста
сапбраћајних истраживаоа, реализација кампаоа ппсвећених свим категпријама ушесника
у сапбраћају су самп неке пд активнпсти кпје се у сарадои са лпкалним заједницама,
спрпвпде щирпм Републике Српске.
С тим у вези, неппхпднп је да Аутп-мптп друщтвп буде укљушенп у прганизацију Дана
безбједнпсти сапбраћаја у Власеници, у складу са свпјим мпгућнпстима. Представници
друщтва, ппдјелиће прпмптивни материјал везан за безбједнп ушествпваое дјеце у
сапбраћају, у складу са ппшеткпм нпве щкплске гпдине.
У наставку текста, дефинисан је јасан прпграм рада Дана безбједнпсти сапбраћаја, кпји је
усклађен са тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм и мјерама кпјих се мпрају
придржавати сви ушесници предметне манифестације.
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2. ПРОГРАМ РАДА
Опщтинска управа Опщтине Власеница у сарадои са Агенцијпм за безбједнпст сапбраћаја Републике Српске, Пплицијскпм
станицпм Власеница, СЩЦ „Милпрад Влашић“ Власеница, ОЩ „Вук Карачић“ Власеница, ЈУ „Први кпраци“ Власеница,
Црвеним крстпм Власеница, Теритпријалнпм ватрпгаснпм јединицпм Власеница и Аутп-мптп друщтвпм Власеница,
сашиоава:
ПРОГРАМ РАДА
„ДАН БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ВЛАСЕНИЦИ“
Манифестација ће бити пдржана 21.09.2020. гпдине на ппдрушју ппщтине Власеница, а према следећем расппреду:
АКТИВНОСТ

Заједнишка
щетоа
ушеника ОШ
„Вук Карачић“
и дјеце ЈУ
„Први кпраци“

ВРИЈЕМЕ И
МЈЕСТО
10.00-10.30h
Светпсавскпм
улицпм пд ОЩ
„Вук Карачић“ дп
градскпг парка

ОРГАНИЗАТОР

ОПИС АКТИВНОСТИ

 МУП РС-ПС
Власеница
 Директпр ЈУ „Први
кпраци“ Власеница
 Директпр ОЩ „Вук
Карачић“
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! Представници МУП-а РС-ПС Власеница дужни су
пбезбједити кплпну дјеце приликпм щетое дп
градскпг парка
! За вријеме бправка ушесника у градскпм парку (пд
10.00 дп 12.00h) неппхпднп је забранити кретаое
мптпрних впзила у дијелу Светпсавске улице и улице
Св. Аппстпла Петра и Павла (пд раскрснице пве двије
улице дп укрщтаоа истих са улицпм Надежде
Петрпвић)

АКТИВНОСТ

Бправак у
централнпм
градскпм
парку
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ВРИЈЕМЕ И
МЈЕСТО

10.30-12.00h
Централни
градски парк

ОРГАНИЗАТОР

ОПИС АКТИВНОСТИ

 Директпр ЈУ „Први
кпраци“ Власеница
 Директпр ОЩ „Вук
Карачић“
Власеница
 МУП РС-ПС
Власеница
 Агенција за
безбједнпст
сапбраћаја
 Аутп-мптп друщтвп
Власеница
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! За вријеме бправка дјеце у градскпм парку планиранп
је цртаое пп асфалтнпј ппдлпзи, креативне игре, игре
са лпптпм
! Дјеца из ЈУ „Први кпраци“ извещће ритмишкплитерарну ташку на тему безбједнпг ушествпваоа у
сапбраћају
! Ушеници ликпвне секције, презентпваће свпје ликпвне
радпве на предметну тему
! Представници Агенције за безбједнпст сапбраћаја
дијелиће
ушесницима
манифестације
бпјанке,
сликпвнице и пстали прпмп материјал
! Представници Аутп-мптп друщтва Власеница дијелиће
ушесницима
манифестације
прпмп
материјал
безбједнпг ушествпваоа дјеце у сапбраћају
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АКТИВНОСТ

Представљаое
негативних
ппследица
неппщтпваоа
сапбраћајних
прпписа
Ппказна вјежба
ватрпгасаца и
Црвенпг крста
Такмишеое на
сапбраћајнпм
пплигпну

ВРИЈЕМЕ И
МЈЕСТО

10.00-12.00h
Платп испред
зграде
Ппљппривреднпг
факултета

ОРГАНИЗАТОР

ОПИС АКТИВНОСТИ

 Агенција за БС РС
 Директпр СЩЦ
„Милпрад Влашић“
Власеница
 Директпр ОЩ „Вук
Карачић“
Власеница
 МУП РС-ПС
Власеница
 Теритпријална
ватрпгасна
јединица
Власеница
 Црвени крст
Власеница
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! Службеници МУП-а РС-ПС Власеница дужни су дп
09.00h, на пснпву пдпбреоа Ппљппривреднпг
факултета Истпшнп Сарајевп, пслпбпдити паркинг
прпстпр испред ппменуте устанпве
! Шланпви сапбраћајне секције ће ушествпвати у
такмишеоу на пплигпну спретнпсти
! Представници Теритпријална ватрпгасна јединица
Власеница, извещће ппказну вјежбу гащеоа ппжара у
аутпмпбилу и спащаваоа ппвријеђенпг
! Представници Црвенпг крста Власеница, приказаће
ппступак реанимације у слушају губитка свијести услед
ппвреда насталих у сапбраћајнпј незгпди те ппступак
збриоаваое ппвријеђенпг накпн ппжара у впзилу
! Струшни тим Агенције за БС РС, ушеницима средое
щкпле али и свим присутним, демпнстрираће знашај
упптребе сигурнпснпг ппјаса у впжои, прекп
„симулатпра превртаоа“ те утицај алкпхпла на впзаше
упптребпм „пијаних напшара“
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АКТИВНОСТ

ВРИЈЕМЕ И
МЈЕСТО

ОРГАНИЗАТОР

ОПИС АКТИВНОСТИ

11.45-12.00 h
Прпглащеое
ппбједника,
дпдјела
награда,
захвалница и
затвараое
манифестације

Платп испред
зграде
Ппљппривреднпг
факултетаСтудијски
прпграм
Щумарствп

 Нашелник ппщтине
Власеница
 Агенција за
безбједнпст
сапбраћаја
Републике Српске

! Обраћаое нашелника ппщтине Власеница
! Обраћаое представника Агенције за БС РС
! Дпдјела награда
* Најбпљи ушесници пплигпна спретнпсти
* Најбпљи ликпвни радпви
* Најбпља дјешија маска
! Дпдјела захвалница:
*Агенцији за БС РС
*МУП-у РС-ПС Власеница
*СЩЦ „Милпрад Влашић“ Власеница
*ОЩ „Вук Карачић“ Власеница
*ЈУ „Први кпраци“ Власеница
*Црвенпм крсту Власеница
*Теритпријалнпј ватрпгаснпј јединици Власеница
*Аутп-мптп друщтву Власеница
! Одјава прпграма

САГЛАСНИ/ОДОБРИЛИ:
1. Нашелник ппщтине Власеница Мирпслав Краљевић ____________________________
2. Директпр Агенције за БС РС Нпвица Крунић ___________________________________

13

