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ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ДОГАЂАЈА

1.1. Међународни дан сјећања на жртве страдале у саобраћају
Министарство саобраћаја и веза, Министарство
унутрашњих послова, Министарство просвјете и
културе, Министарство здравља и социјалне
заштите, Агенција за безбједност саобраћаја, Завод
за образовање одраслих, ЈП „Путеви Репулике
Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, Ауто мото савез Републике Српске, јединице локалне
самоуправе, Tехничка школа Бања Лука, Црвени
крст Републике Српске, Музичка школа „Владо
Милошевић“, Академија умјетности и КЦ „Бански
двор“, провели су низ активности на обиљежавању
„Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних
незгода“ 14.и 15. новембра 2015. године.
Овом приликом, у Храму Христа Спаситеља у Бањој
Луци у суботу 14. новембра служен је помен свим
страдалим. У Културном центру „Бански двор“ у
Бањој Луци са почетком у 19,00 часова, у суботу 14.
новембра 2015. године ученици Mузичке школе
„Владо Милошевић“ и студенти „Академије
умјетности“ Универзитета у Бањалуци одржали су
концерт класичне музике у помен свим страдалим
у саобраћајним незгодама.

Тим поводом прочитан је пригодан, дирљив говор:
Милоше мој...
... Као да те хиљаду година нема, толико ми недостајеш, мили мој сине. Чекам да
те вријеме, однекуд, из црне земље врати;и питам се: зар такви дјечаци, као што си ти,
смију нестајати?
Толико мука и црних биједа претурио сам преко својих плећа, али твој нестанак –
не могу.
Сјећања су ми гнојне ране... Изгубио сам и пут, и памет... све. Залуду држим
разобручене руке, и чекам неће ли те судбина отудавратити.
... А кривим себе. Купих ти машину да јаче није било, да будеш први међу друговима,
кад си био први у мом срцу.
...Био је сутон. Чуо сам само: „Стари, аве“. И видјех дим прашине која сакри твоју
ајкулу, како си звао ту несрећу од аута. Журио си негдје, летио. И увијек тако. Тако, или
никако...Милоше, рано непреболна...
Као да си журбом желио надокнадити све наше изгубљене вијекове, наша
хиљадугодишња пјешачења, и вожњу својих предака, воловским колима...А то се није
могло, сине мој. Не смије се светити прошлом, не може се поништити садашње, не да се
побиједити будуће. Живот има своје законитости које се не покоравају никоме. Он се не
да надиграти, он никоме не дâ испред себе...
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Ја сам сад парче од човјека, пустиња. Сломио си грану стабла Љубовића, љубим те
у срце дјетиње, у које се још не стиже ни једна жена уселити, премили сине мој...Тек си
начео живот, грицнуо га „зеричак“, а моћна те машина отргнула од њега... и од мене.
Милоше, анђеле мој...
Запјевај још једном сокацима, само једном, ону своју...и моју... и села цијелог,по којем
те је распознавало, па онда иди, ако се, већ,ићи мора... Само једном...
... Осјећам густ бол са дна мене, јер то злочовјеково, брзина – његова је несрећа
голема. Она нас дави, к'о куга, к'о ватра. Она тумара свијетом, и узима без реда, насумице;
највише младе, голобраде, оне шту су тек на почетку; што се ни два пута не стигоше
обријати...
... Ште ће ми све, кад нема тебе, сунце у заранку, мјесече у младини?Живот ми је
црнилопостао, и ја њему; згадили смо се један другом...
Зато поручујем свима, нек' се зна: Свака је журба залудна, и сваки је немир јалов;
свеједно се дочека све, и стигне наумљеном циљу, и открије се и смисао и бесмисао свега.
Свако од нас обиђе свој круг. А круг Милоша, сина мог јединца, биоје мален, таман толики
колико и моје раширене руке које га и сада чекају.
Милоше, јабука моја...
Ја ћу и ове јесени, и о сваком годишњем добу, често долазити твојој кући, твоме
гробу. Стављаћу и стручак босиока изнад главе, и тихо говорити, сине,аве, аве...

У недјељу, 15. новембра 2015. године, у парку
"Петар Кочић", Бања Лука, уприличен је низ
активности поводом обиљежавања „Дана сјећања
на жртве саобраћајних незгода“. Постављен је
вјенац са цвијећем у облику броја 131 колико је
особа страдало у саобраћајним незгодама у 2014.
години, поред вијенца били су постављена лимена
корита са свијећама гдје се могло запалити
свијеће. Од малих бијелих свијећица направљен је
број 131. Активисти Црвеног крста и ученици
Техничке школе Бањалука су изложили 131 пар
обуће, како би асоцирали на број погинулих,
истакели бројне слогане као и плакате.
Исценирали су саобраћајну незгоду са два оштећена возила, повријеђеним особама, а ту су била
и возила Хитне помоћи, ватрогасаца и полиције, Многобројним пролазницима дјељени су леци,
а обављени су и разговори на тему наведене проблематике.
Општинске организације Црвеног крста су истог дана организовале показне вјежбе на
најпрометнијим улицама у свом граду. У реализацији показни вјежби учествовали су обучени
волонтери ЦК уз реалистички приказ повреда, стања и обољења у саобраћајним незгодама.
Поред ЦК у вјежби су учествовали екипе хитне медицинске помоћи, станице полиције, а негдје
и ватрогасци и представници ауто-мото савеза РС. Циљ показних вјежби био је да се
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становништву подигне свијест о важности познавања
пружања прве помоћи у саобраћајним несрећама.
Бројне јединице локалне самоуправе у сарадњи са
Ауто-мото друштвима и Црвеним крстом су на
симболичне начине обиљежиле „Дана сјећања на
жртве саобраћајних несрећа“. Посебне активности је
организовао Град Добој и Општина Градишка.

1.2. Дјечија недјеља
„Дјечија недјеља“ обиљежава се сваке године
у првој седмици мјесеца октобра и има за циљ
упознати ширу јавност са потребама дјеце,
њиховим психо-социјалним одрастањем у
приближно једнаким условима. Ове године
Недјеља дјетета се обиљежила под
слоганом ПОДРШКА ПОРОДИЦИ - НАЈБОЉА
ПОДРШКА ДЈЕЦИ.
Ова манифестација представља скретање
пажње и указивање на одговорност породице,
државе, школе, здравствених, социјалних и
других институција према дјеци. Министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић
заједно са директором Агенције за безбједност саобраћаја Милијом Радовић и генералним
секретаром Ауто-мото савеза Ранком Бабићем посјетили су Завод за физикалну медицину и
рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“ и том приликом малишанима који се налазе на
рехабилитацији уручили пригодне поклоне.
Наведена активност имала је за циљ да се укаже пажња дјеци која се налазе у Заводу, али и
другима који имају могућност да пруже помоћ дјеци која су смјештена у оваквим установама.
Цијелом друштву треба скренути пажњу на страдања дјеце у саобраћају и дјецу са потешкоћама
у развоју, такође на прилагођавање инфраструктуре њиховим потребама, истакео је Министар.

1.3. Европска недјеља мобилности и Свјетски Дан без аутомобила
Сваке године у септембру мјесецу Европа обиљежава
„Европску недјељу мобилности“ а један дан је „Дан без
аутомобила“. Ове године од 16.-22. септембра грађани
земаља Европе обиљежили су „Европску седмицу
мобилности“, а 22. септембра „Дан без аутомобила“.
Слоган овогодишње седмице мобилности је »БИРАЈ. МЈЕЊАЈ.
КОМБИНУЈ«. Министарство саобраћаја и веза, Министарство
унутрашњих послова, Агенција за безбједност саобраћаја,
Ауто-мото савез Републике Српске, јединице локалне
самоуправе и други субјекти придружили су се иницијативи
обиљежавања.
Европска недеља мобилности, позвала је све грађане
Републике Српске да приликом одлуке о начину путовања,
размисле и изаберу ону комбинацију која највише доприноси
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очувању животне средине, уштеди енергије и смањеном коришћењу аутомобила. Циљ овакве
акције је промоција здравог начина живота, мобилности без загађења животне средине и
промоција алтернативних начина превоза (кориштење јавног превоза, бицикла и шетње).
Агенција за безбједност саобраћаја Републике
Српске упутила је допис свим јединицама
локалне самоуправе са позивом да се прикључе
обиљежавању наведене активности. Бројне
телевизијске и радио станице подржале су
обиљежавање „Европске недјеље мобилности“,
ка и бројни интернет портали.
Јединице локалне самоуправе које су
обиљежиле „Европску недјељу мобилности“:
Град Бања Лука, Град Приједор, Општина
Градишка, Општина Берковићи и Општина
Милићи.

1.4. Сајам за дјецу и породицу
Агенција за безбједност саобраћаја заједно са
Министарством просвјете и културе Републике
Српске учествовала је на САЈМУ ЗА ДЈЕЦУ И
ПОРОДИЦУ који је одржан 16. и 17. јуна, у
Спортској дворани Борик.
Ова манифестација одржала се по други пут у
Бањој Луци и Републици Српској. Организована
је по узору на сличне манифестације које већ
цијелу деценију имају Београд и Загреб.
Манифестација је имала за циљ да промовише
породичне вриједности, бригу о дјеци,
родитељство, креативност и спортски дух.
Сајам за дјецу и породицу, у свом
фестивалском дијелу угостио је велики број вртића, школа, удружења и клубова чији су
малишани представили своје умијеће и предани рад. Посјетиоци, поред наведеног могли су
уживати у представама, концертима, разним такмичењима, едукативним предавањим,
радионицама.
Агенција за безбједност саобраћаја током сајма најмалађим учесницима дјелила је промотивни
материјал образовног карактера (саобраћајне букваре, распореде часова, наљепнице,
едукативне летке, флуросцентне тракице, бљескалице и др.)

1.5. III УН недјеље безбједности саобраћаја
У периоду од 04. до 10. маја 2015. године, обиљежена је III УН-ова седмица безбједности
саобраћаја, која је ове године посвећена „безбједности дјеце“. У току ове недјеље бројне
државе чланице су се придружиле овим активностима и подржати унапређење безбједности
дјеце на путевима.
Уважавајући позитивну праксу из земаља Европске уније и окружења, Агенција за безбједност
саобраћаја Републике Српске, у складу са са својим овлаштењима и Планом рада за 2015. годину
се придружила бројним субјектима широм свијета и пријавила неколико активности у оквиру
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поменуте недеље. Ове године, акценат је био усмјерен на реализацију и промоцију пилот
пројекта „Безбједног пута од куће до школе“.
Увођење безбједних путева од куће до школе је
настало у ЕУ, примењује се у САД, Аустралији и
земљама Европе, тако да је постало
међународни покрет који тежи креирању
безбједних и одрживих видова кретања за
дjецу. Агенција за безбједност саобраћаја
Републике Српске, као школу за пилот пројекат
изабрала је Основну школу „Бранко Радичевић“
из Бањалуке, која је специфична из више
разлога.
Надаље, у оквиру ових активности, препорука
свим основним школама јесте организовање
потписивања „Дјечије декларације“ од стране доносиоца одлука у Вашим локалним
заједницама (градоначелника, начелника, замјеник начелника, предсједника скупштине
општине и сл.).
Циљ активности је повећање нивоа безбједности дјеце у саобраћају у Републици Српској кроз
повећање безбједности дјеце - пјешака нарочито у ноћним условима одвијања саобраћаја.
Као логистичка подршка овој акцији а и самом обиљежавању "Недјеље безбједности у
саобраћају", у функцији је пуштена интернет страна "#SaveKidsLives", коју можете пронаћи на
електронској адреси www.savekidslives2015.org. На овој адреси се могу пронаћи детаљи везани
за обиљежавање глобалне недејеље безбједности у саобраћају.
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