ОБИЉЕЖАВАЊЕ СВЈЕТСКОГ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
„До 2020: смањити број погинулих и тешко повријеђених за 50%“
ДИО I: ИНФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА
Укључени субјекти

Министарство саобраћаја и веза;
Министарство унутрашњих послова;
Министарство просвјете и културе;
Министарство здравља и социјалне заштите;
Агенција за безбједност саобраћаја;
ЈП «Путеви Републике Српске»;
ЈП «Аутопутеви Републике Српске»;
Ауто мото савез Републике Српске;
Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет
Дом здравља;
Mузичка школа „Владо Милошевић“;
Академија умјетности;
Црвени крст Републике Српске;
Ватрогасни савез Републике Српске
Град Добој
Јединице локалне самоуправе и
Невладине организације.

Одговорнa лица

Министарство саобраћаја и веза – Спасоје Мићић
МУП – Горан Амиџић и Горан Шмитран
Министарство просвјете и културе – Мира Бера
Министарство здравља и социјалне заштите – Ален Шеранић
Агенција за безбједност саобраћаја – Милија Радовић
ЈП “Путеви Републике Српске” - Саша Јаснић
ЈП “Аутопутеви Републике Српске” – Душко Томанић
Ауто мото савез Републике Српске – Јелица Лубура
Саобраћајни факултет – Зоран Ћургуз
Mузичка школа „Владо Милошевић“
Академија умјетности
Дом здравља
Црвени крст Републике Српске
Ватрогасна друштва
Град Добој – Славко Ковачевић

ДИО II: ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ
Назив пројекта

ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Сврха пројекта:
Основна сврха овог пројекта је да се сјетимо страдалих у саобраћајним незгодама, да увијек
имамо на уму да саобраћајне незгоде нису статистика те да иза бројки стоје стварна лица
наших најближих, пријатеља, познаника, суграђана, да покажемо саосјећање према њиховим
породицама, да скренемо пажњу на страдање у саобраћају и обавезу свих који су дужни да
воде рачуна о безбједности саобраћаја да предузму мјере да се то страдање смањи. Ове
године Дан сјећања, у складу са Глобалним планом деценије акције за безбједност
саобраћаја, обиљежава се под слоганом „До 2020: смањити број погинулих и тешко
повријеђених за 50%“
Циљеви обиљежавања Свјетског Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода су:


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



Да се скрене пажња на број погинулих и настрадалих у саобраћајним незгодама и
потенцијални ризик за све учеснике у саобраћају, који прераста у један облик
епидемије;



Подићи свијест о величини и утицају саобраћајних незгода на породице погинулих и
настрадалих и друштво, као и потребе за побољшањем његе након саобраћајне
незгоде и подршке за ожалошћене и повријеђене;



Да се истакне потенцијал за превенцију саобраћајних незгода и важност озбиљног
одговора за непоштовање прописа у друмском саобраћају.

Досадашња искуства
2015. година- Под слоганом „Вријеме је да се сјетимо- реци НЕ незгодама на путевима!“
Програм обиљежавања „Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода“ започео је у суботу 14.
новембра 2015. године са почетком у 11 часова у Храму Христа Спаситеља у Бањој Луци гдје
је служен помен свим страдалим у саобраћајним незгодама на путевима Републике Српске.
Такође, исти дан у 19 часова одржан је концерт класичне музике у КЦ „Бански двор“ у
извођељу ученика Музичке школе и студената Академије умјетности. Централно
обиљежавање Дана сјећања одржано је у недјељу, 15.11.2015. године, на Тргу Крајине,
односно укрштању улице Милана Тепића и Краља Петра I Карађорђевића. На мјесту
обиљежавања уприличен је низ активности (упаљена је 131 свијећа, припремљен је вијенац
са ружама, које су постављене у облику броја 131 колико је особа страдало у саобраћајним
незгодама у 2014. години, Ауто-мото савез Републике Српске на Трг Крајине довезао је возило
оштећено у саобраћајној незгоди, активисти Црвеног крста Републике Српске, градског одбора
Бања Луке одржали су показну вјежбу пружања прве помоћи, дијељени су едукативни леци)
чији је циљ био скретање пажње цјелокупној јавности на трагична сјећања на жртве
саобраћајних незгода као и на мјере које се могу предузети да би се трагедија спријечила.
2016. година- Под слоганом „Кључне акције послије саобраћајне незгоде: медицинска
помоћ, истрага и правда“
Програм обиљежавања „Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода“ започео је у суботу 19.
новембра 2016. године са почетком у 11 часова у Храму Христа Спаситеља у Бањој Луци гдје
је служен помен свим страдалим у саобраћајним незгодама на путевима Републике Српске.
Такође, исти дан у 19 часова одржан је концерт класичне музике у КЦ „Бански двор“ у

извођељу ученика Музичке школе и студената Академије умјетности. Централно
обиљежавање Дана сјећања одржано је у недјељу, 20.11.2016. године, на Тргу Крајине,
односно укрштању улице Милана Тепића и Краља Петра I Карађорђевића. На мјесту
обиљежавања уприличен је низ активности (упаљена је 151 свијећа, припремљен је вијенац
са ружама, које су постављене у облику броја 151 колико је особа страдало у саобраћајним
незгодама у 2015. години, Ауто-мото савез Републике Српске на Трг Крајине довезао је возило
оштећено у саобраћајној незгоди, активисти Црвеног крста Републике Српске, градског одбора
Бања Луке одржали су показну вјежбу пружања прве помоћи, дијељени су едукативни леци,
такође су ученици Техничке школе Бања Лука учествовали у пратећим активностима) чији је
циљ био скретање пажње цјелокупној јавности на трагична сјећања на жртве саобраћајних
незгода као и на мјере које се могу предузети да би се трагедија спријечила.
Временски период реализације пројекта
Пројекат ће се реализовати 17. (петак) и 18. новембра (субота) 2017. године
Информација о сегментима пројекта
За обиљежавање дана сјећања на жртве саобраћајних незгода потребно је провести
сљедеће активности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Формирати радну групи која ће планирати, организовати и промовисати овај Дан,
Дефинисати циљеве активности,
Постићи политичку подршку за обиљежавање Дана сјећања,
У обиљежавање укључити што више субјеката и упутиће се јавни позив породицама
настрадалих у саобраћајним незгодама да се прикључе обиљежавању,
Процјенити потребна финансијска средства,
Укључивање медија,
Организовање активности,
Извјештај са оцјеном реализације пројекта.
У петак, 17.11.2017. године у 12 часова одржаће се централно обиљежавање Дана
сјећања у улици Светог Саве у Добоју у којима ће бити заустављен саобраћај. У сарадњи
са Градском управом Града Добоја и Саобраћајним факултетом, на мјесту одржавања
обезбиједиће се једно путничко возило које је оштећено у саобраћајној незгоди (АМС
РС), као и одређени број свијећа и вијенац са ружама од којих би се формирала бројка
„130“ (укупан број смртно страдалих у саобраћајним незгодама у Републици Српској у
2016. години). Том приликом, студенти Саобраћајног факултета у Добоју реализоваће
се пригодне пратеће активности.



Сутрадан у суботу, 18.11.2017. године у Саборном храму Христа Спаситеља, са
почетком у 11,00 часова служиће се молитва и паљење свијећа за страдале у
саобраћајним незгодама.



Истог дана, у 12 часова одржаће се концерт класичне музике у Aкадемији умјетности у
Бањалуци у извођењу ученика Музичке школе и студената Академије умјетности.



Црвени крст Републике Српске ће у суботу, 18.11.2017. године одржати показне вјежбе
пружања прве помоћи у свим јединицама локалне самоуправе које буду организовали
обиљежавање овог дана.



Са циљем да обиљежавању Дана сјећања присуствује што већи број представника
инстутуција Републике Српске, невладиних организација и грађана позив да се
придруже обиљежавању Дана сјећања ће бити упућен:




породицама погинулих у саобраћајним незгодама,
свим министарствима у Влади Републике Српске,
Омладинском Савјету Републике Српске,




Задаци:

Унији студената Републике Српске,
Удружењу грађана (НВО),
свим грађанима путем медија и огласних табли.

Припремити плакат и летке (АБС РС), штампати исте и дистрибуирати у читавој Републици
Српској (АБС РС и АМС РС).
Обезбиједити вијенац у облику броја 130 (АБС РС) и симулатор удара- стрма раван (АМС РС).
Послати позив за учешеће у обиљежавању Дана сјећања свим министарствима у Влади
Републике Српске, Унији студената, Удружење грађана (НВО), и другим заинтересованим
субјектима (АБС РС).
Послати допис свим јединицама локалне самоуправе са приједлогом да се укључе у
обиљежавање „Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода 2017“ (АБС РС).

ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА
Петак, 17.11.2017.
12.00 часова

Добој: ул. Светог Саве; централно обиљежавање Дана
сјећања
- показне вјежбе пружања прве помоћи (Црвени крст),
- паљење свијећа и полагање вијенца са ружама,
- подјела летака и разговор са грађанима,
- симулатор удара- стрма раван,
- изјаве за медије.

Субота, 18.11.2017.
11.00 часова

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, молитва и
паљење свијећа за страдале у саобраћајним незгодама

12.00 часова

Концерт класичне музике у Aкадемији умјетности у
Бањалуци у Бањалуци, ученици Mузичке школе „Владо
Милошевић“ и студенти „Академије умјетности“
Универзитета у Бањалуци.
Јединице локалне самоуправе, градски трг или неко друго
погодно мјесто,
- показне вјежбе пружања прве помоћи (Црвени крст),
- друге активности у организацији јединице локалне
самоуправе.

ПРИЛОГ
ПЛАКАТ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ПЛАКАТ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

