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УВОД 

Основна сврха активности је да се сјетимо страдалих у саобраћајним незгодама, да увијек имамо 
на уму да саобраћајне незгоде нису статистика, да иза бројки стоје стварна лица наших најближих, 
пријатеља, познаника, суграђана, те да покажемо саосјећање према њиховим породицама. Овом 
активношћу се скреће пажња свим субјектима који се баве и имају утицаја на безбједност 
саобраћаја да се баве унапређењем безбједности саобраћаја и предузмају мјере и радње како 
би се смањило страдање лица у саобраћајним незгодама. Дан сјећања, у складу са Глобалним 
планом деценије акције за безбједност саобраћаја, обиљежава се под слоганом „СЈЕТИ СЕ, 
ПОДРЖИ, ДЈЕЛУЈ“. 

Циљеви овогодишњег обиљежавања свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода су: 

 Да се сјетимо лица погинулих у саобраћајним незгодама и покажемо саосјећање 
ожалошћеним породицама; 

 Да се препозна рад кључних хитних служби; 
 Да се скрене пажња на генерално преблаг правни одговор на смртне случајеве и тешке 

повреде настале у саобраћајној незгоди, те да се одређене тешке незгоде посматрају као 
кривична дијела која захтјевају одговарајући озбиљан правни одговор. 

 Да се обезбједи боља подршка жртвама и породицама жртава саобраћајних незгода; 
 Да се истакне потенцијал за превенцију саобраћајних незгода и важности озбиљног 

одговора за непоштовање прописа у друмском саобраћају. 
 

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА 

У реализацију активности укључени су слиједећи субјекти: 

 Министарство саобраћаја и веза Републике Српске; 
 Министарство унутрашњих послова Републике Српске; 
 Министарство просвјете и културе Републике Српске; 
 Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске; 
 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске; 
 Ауто-мото савез Републике Српске и Ауто-мото друштва; 
 Црвени крст; 
 Ватрогасни савез Републике Српске; 
 Дом здравља, 
 Удружење жртава саобраћајних незгода „Степ“ 
 Јединице локалне самоуправе и Радио и телевизијске станице. 

2. ПОЗАДИНА АКТИВНОСТИ 

2.1.  Досадашње  активности 

Република Српска се укључила у глобалну кампању, под слоганом „ДЈЕЛУЈ за смањење 
ограничења брзине на улицама у градским срединама“ и придружила се другим земљама и 
организацијама широм свијета, које по препорукама резолуције Уједињених нација, усвојене 26. 
октобра 2005. године, обиљежавају трећу недељу новембра као „Дан сјећања на жртве 
саобраћајних незгода“. Агенција за безбједност саобраћаја заједно са Министарством 
саобраћаја и веза Републике Српске, Министарством унутрашњих послова, Ауто - мото савезом 
Републике Српске, Ватрогасним савезом Републике Српске, Црвеним крстом а у сарадњи са 
јединицама локалне самоуправе, провела је активности на обиљежавању свјетског дана сјећања 
на жртве саобраћајних незгода.  
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Централни догађај је организован у Бања Луци у парку Петар Кочић. На мјесту одржавања било 
је постављено 101 пластично постоље са одштампаним именима која симболизују погинула 
лица свих националности на путевима у Републици Српској. На мјесту догађаја извршена је 
симулација саобраћајне незгоде и показна вјежба дјеловања свих хитних служби. Сви присутни 
су запалили свијеће у знак сјећања на жртве саобраћајних незгода и послали поруку да сваке 
године морамо имати мањи број погинулих у саобраћајним незгодама.  

садсадасдасфасф 

3. ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ 

3.1. Просторни и временски оквир за реализацију актиности 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са Ауто-мото савезом 
Републике Српске, Градском управом града Бања Лука, Полицијском управом Бања Лука, 
Вартрогасним савезом Бања Лука, Домом здравља Бања Лука и Црвеним крстом Бања Лука 
одржаће централно обиљежавања свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода. 
Централни догађај ће се обиљежити у петак 18.11.2021. године у 12.00 часова код парка Петар 
Кочић у Бања Луци. На мјесту одржавања централног догађаја биће обезбјеђено возило које је 
оштећено у саобраћајној незгоди помоћу ког ће бити изведена показна вјежба интервенције 
полиције, ватрогасне службе, хитне помоћи и представника Црвеног крста. Прије показне вјежбе 
ће се сви окупљени формирати у колону пјешака те ће прошетати око Градске управе града Бања 
Лука улицама (Краља Петра I Карађорђевића, Српска, Веселина Маслеше) и вратити се на мјесто 
показне вјежбе. Колону ће предводити пет волонтера црвеног крста који ће бити маскирани као 
повријеђена лица у саобраћајним незгодама, те два лица удружења жртава саобраћајних 
незгода „Степ“ која су доживјела тешке повреде у саобраћајној незгоди и задобила трајни 
инвалидитет. Такође ће на почетку колоне бити припремљена транспарент са поруком кампање 
димензија (5,0 x 0,6 m). По повратку на мјесто догађаја одржаће се показна вјежба симулације 
саобраћајне незгоде и рад свих хитних служби. Након тога извршиће се постављање вијенца и 
паљење свијећа у знак сјећања на жртве саобраћајних незгода и послати порука да сваке године 
морамо имати мањи број погинулих и повријеђених у саобраћајним незгодама. 

На централни догађај потребно је доћи у 11.00 часова како би се припремили за показну вјежбу 
и шетњу у знак сјећања на жртве саобраћајних незгода. Шетња у знак сјећања на жртве 
саобраћајних незгода предвиђена је од 11:30 до 12:00 часова. Почетак показне вјежбе 
предвиђен је у 12.00 часова. Овогодишња вјежба неће бити организована у смислу симулације 
позива хитних служби на интеревнецију, већ ће хитне службе бити присутне на мјесту догађаја 
те ће у 12 часова укљућити сирене и на тај начин започети показну вјежбу. Послије показне 
вјежбе предвиђено је давање изјава те паљење свијећа у знак сјећања на жртве саобраћајних 
незгода у Републици Српској.  
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Слика 1. План шетње 

4. ОПИС АКТИВНОСТ ПРЕМА СУБЈЕКТИМА 

За израду материјала користиће се припрема преузета са Веб сајта WORLD DAY OF REMEMBRANCE 
(https://worlddayofremembrance.org/), која је дефинисала облик и садржај одабраних медијских 
материјала.  

 
Министар саобраћаја и веза, односно представници МСиВ присуствоваће обиљежавању 
свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода. Министарство саобраћаја и веза 
Републике Српске ће промовисати активност путем електронских и штампаних средства 
информисања. Активност ће бити пропраћена и на веб страни МСиВ Републике Српске.  

 
Министарство унутрашњих послова Републике Српске заједно са Полицијском управом Бања 
Лука обезбједиће показну вјежбу интеревенције полиције. Министарство унутрашњих послова 
Републике Српске ће промовисати активност путем електронских и штампаних средства 
информисања. Активност ће бити пропраћена и на веб страни МУП Републике Српске.  

Агенција ће у провођењу активности: 

 кординисати планиране актвиности између свих укључених субјеката; 

 припремити план активности и уз пропратно писмо доставити свим ЈЛС; 

 припремити и прилагодити материјале који су предвиђени за наведену активност; 

 финансираће штампање одређеног броја летака и плаката; 

 припремити свијеће и вијенац; 

 припремити постоља са одштампаним именима; 

 регистровати догађај на Веб сајту WORLD DAY OF REMEMBRANCE; 

 реализовати интернет „Facebook“ промоцију (уз повећање видљивости на објављене 

материјале кампање) и штампано оглашавање; 

 Агенција ће по завршетку активности сачинити детаљан извјештај о реализацији активности. 

У провођењу активности Ауто-мото савез и Ауто- модо друштва ће: 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

АУТО- МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

https://worlddayofremembrance.org/
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 АМС РС ће учествовати у припреми материјала за наведену активност; 

 финансирати штампање одређене количине летака и плаката; 

 организовати и финасирати дистрибуцију материјала до АМД, те до циљне групе по 
локалним заједницама у Републици Српској; 

 АМС РС и АМД ће организовати или учествовавати у организовању заједно са другим 
субјектима догађаја по локалним заједницама Републике Српске; 

 АМД ће на догађајима, у складу са могућностима, обезбједити и изложити возило оштећено 
у саобраћајној незгоди, инфо пулти и др; 

 промовисање активности на веб страни АМС РС и АМД, као и на друштвеним мрежама АМД 
(„facebook” и сл.); 

 представници АМС РС и ауто мото друштава учествоваће у радио и телевизијским 
емисијама које ће пропратити активност; 

 учесници у саобраћају биће информисани о активности у свакодневним информисањима о 
стању и проходности путева у медијима, од стране ИНФО –центра; 

 представници АМС РС и ауто мото друштава учествоваће у радио и телевизијским 
емисијама које ће пропратити активност, активност ће бити пропраћена и на веб страни АМС 
РС. 

 

Служба хитне помоћи ће у оквиру организације догађаја заједно са осталим субјектима извести 
показну вјежбу пружања прве помоћи. 

Ватрогасна служба ће у оквиру организације догађаја заједно са осталим субјектима извести 
показну вјежбу дјеловања своје службе. 

 
Црвени крст ће у оквиру организације догађаја заједно са осталим субјектима извести показну 
вјежбу пружања прве помоћи. 

Градска управа града Бања Лука ће присуствовати догађају обиљежавања Свјетског дана 
сјећања на жртве саобраћајних незгода.  Те ће обезбједити простор за одржавање овог догађаја 
и реализовати активност око затварања дијела улице Краља Петра I Карађорђевића. 

Јединице локалне самоуправе у складу са својим могућностима ће кроз различите видове 
пропратити наведену активност. 

 

СЛУЖБА ХИТНЕ ПОМОЋИ 

ВАТРОГАСНА СЛУЖБА 

ЦРВЕНИ КРСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ГРАД БАЊА ЛУКА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 



2021 „СВЈЕТСКИ ДАН СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА“  

7  

ПЛАКАТ- ДАН СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021 „СВЈЕТСКИ ДАН СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА“  

8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 © Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске 


