
Сриједа 21. септембар 2016. 

Дајте пбећаое TISPOL-у, да eврппски 
путеви буду безбједнији  
Придружите се пплицајцима, пплитичарима, креатприма пплитике и 
кприсницима путева ширпм Еврппе кап штп ми чинимп, да спријечимп незгпде и 
спријечимп хиљаде непптребних смртних случајева 
 
TISPOL – ова нова иницијатива за смањење 
погинулих и повреда на Европским путевима је 
покренута у Даблину крајем маја. У сарадњи са 
Европском Комисијом, политичарима, полицијом и 
субјектима безбједности саобраћаја широм Европе, 
иазабрали смо сриједу 21. септембар 2016. године као 
први европски дан без смртно страдалих на путевима  
(Пројекат EDWARD).   

организације, јавне агенције, добротворне установе, 
школе, факултете или универзитете или вам је 
једноставно стало до појединца, молимо вас да нам се 
придружите и дате свој завјет за подршку пројекту  
EDWARD, и да дате свој допринос у правцу смањења 
ризика и побољшања безбједности за све оне који 
користе наше путеве. 

ЕВРОПСКИ ДАН  

 
БЕЗ ПОГИНУЛИХ НА ПУТЕВИМА 

www.tispol.org/edward     #ProjectEdward 

   Пројекат EDWARD, и ми смо  
отворили web страницу, на којој  
свако може да се пријави и да свој 
завјет. 

   Наш циљ је да не буде 
погинулих на путевима Европе у 
сриједу 21. септембра. Али  
наравно, сваки дан би требао бити  
EDWARD дан, и ми вјерујемо у то,  
радећи заједно можемо дати 
значајан и одржив допринос  
смањенју смртности на пуевима и 
смањењу озбиљних повреда.   

   Дакле, без обзира да ли представљате 
националне владе, приватне  

 
 



Ми смп дали заклетву... 

 

Мислим да је 
то одлична 
иницијатива 
која ће нас 
натјерати да 
будемо више 
свјесни колико 
смо рањиви на 
путу,да ли у 
вожњи,вожњи 
бицикла или 
пјешачењем. 
Заједно можемо 
учинити да се 
пројекат 
ЕDWARD деси!  

 
Ruth Purdie  

TISPOL General 
Secretary 

                          

Мплим вас дајте 
прпјекту 
EDWARD  
ппдршку. 

Свјетан сам 
туге и патое 
кпје су 
ппсљедица 
непптребних 
смртних 
случајева на 
путу. Хајде да 
радимп заједнп 
какп би сваки дан 
бип дан без 
ппгинулих на 
путевима.  

Aidan Reid  

TISPOL President 

Хајде да 

искористимо 

EDWARD као 

прилику да 

дамо сјајан 

примјер 

другима да 

припазе на оне 

којима је 

потребна већа 

заштита, и да 

поштују 

правила. Те 

акције ће 

спасити 

животе. 
 

Suzette 

DavenportQPM  

TISPOL Council, UK 

Не самп 
пптписати 
заклетву. 
Узмите малп 
времена да је 
прпчитате и 
размислите п 
преднпстима и 
кпристите их на 
свпјим 
путпваоима. 
Међутим, 
кпристите 
путеве, сигурнп 
ћете бити 
сигурније за to.  

Koen Ricour TISPOL 

Council, Belgium 

 

Мали гестови 
могу имати 
велике 
посљедице. За 
пројекат 
ЕDWARD, хајде 
да сви 
покушамо 
направити 
мале промјене. 
Ако се довољно 
људи обавеже 
на то, мање 
људи ће 
погинути или 
се повриједити 
на путевима 
Европе. 

Pasi 

Kemppainen 

TISPOL Director 

www.tispol.org/edward #ProjectEdward 

Violeta Bulc 
EC Transport Commissioner 

Honor Byford 
Chair, Road Safety GB 

Задовољство нам је  
подржати ову   
иницијативу. За креаторе 
политике, као и јавности,  
надамо се да ће ови напори  
помоћи да се врати 
безбједност на путевима 

Antonio Avenoso, Council 
European Transport Safety 

David Williams MBE 
GEM Motoring Assist 

Дајте заклетву сада: идите на  www.tispol.org/edward/pledge  

... и такп имамп партнере  

кроз политичку агенду. 

Ако сви будемо дали завјете, 

биће мање судара, смрти а 

путеви ће бити сигурнији, 

ако се потрудимо да 

останемо прибрани и 

пристојно се понашамо у 

саобраћају. 

У попуности подржавам            
ову акцију. То је одличан 
примјер како информације, 
напори  спровођење 
и спровођење могу бити  
повезани. Европски дан 
без погинулих на путу је 
наша визија за сваки дан. 

Задовољство нам је да 

подржимо ову веома  

важну иницијативу и 

нудимо јој подршку 

 колику год будемо могли. 

Пројекат EDWARD је 
важан корак на путу 
ка сигурности за све. 

 



Дпбрптвпрне прганизације ппдржавају наппре да се шири ппрука EDWARD 
 

GEM – добротворна 

организација за помоћ у 

унапређењу безбједности 

саобраћаја, уложила је знатна 

средства за подршку TISPOL-у 

у свом предстојећем 

Европском дану без погинулих 

на путевима.  
   GEM- извршни директор 

MBE Дејвид Вилијамс је 

прокоментарисао: 

“Задовољство нам је да 

подржимо одличан рад који 

обављају полицајци на 

безбједности саобраћаја на 

путевима. Конкретно, наш 

допринос ће бити да се 

помогне у подизању свијести, 

слању видео порука и да 

помогнемо у ширењу 

спасоносних порука које су 

срце пројекта EDWARD.  
     “Смањење жртава мора да 
остане приоритет за све 
националне владе. Било је 
неких одличних потеза у 
смањењу погинулих и тешко 
повријеђених раније у овој 

деценији, али су застали у 
последњих неколико година. 
Стога је важно да поново 
фокусирамо пажњу на напоре 
који су потребни да се врати на 
курс, како би имали прилику 
за постизање европских 
циљева до 2020. Ми чврсто 
вјерујемо у важност 
постављања циљева, а 
вјерујемо да подршка из свих 
сектора индустрије и од 
појединаца може направити 
масовну разлику у смањењу 
броја погинулих и тешко 
повријеђених на нашим 
путевима.”    
 “У TISPOL-у су јасни да је врло 
вјероватно да 21. септембар 
неће проћи без погинулих. 
Али, ако нам је циљ нула 
погинулих тај дан, а завршимо 
са дневном евиденцијом 
далеко испод европског 
просјека од 70 смртних 
случајева, онда се може 
видјети да је пројекат 
EDWARD успио, и да ће додати 
још неку тежину стварној 
вриједности циљева за 
смањење жртава.” 

Придружите се 

нашим напорима 

да се региструје 

21.септембар 2016. 

године као дан за   

историјско 

памћење у 

кампањама 

безбједности 

саобраћаја. 

Молимо вас 

подржите  

пројекат  

EDWARD! 

 

Zsófia Szász 
  TISPOL Савјет,Мађарска 

Размислите о овом 

дану. Фокусирати 

се и едуковати 

како би се 

спријечило више 

незгода, повреда и 

смрти. Живот је 

драгоцјен.  
 

Mario Tonna 

TISPOL  

                       Савјет,Малта 

 
GEM 
Дпбрптвпрна 
аутпмпбилска 
прганизација је 
пснпвана 
1983.гпдине са 
циљем да се 
ппвећа свијест п 
безбједнпсти на 
путевима. Тп се 
чини крпз 
различите 
кампаое, 
иницијативе и 
истраживачке 
прпјекте. 

 

Ово је велика иницијатива и 

паметан начин да ова визија 

буде остварива. 

Ако се може постићи за један 

дан...  
                                                    David Davies 

                                                       PACTS 

Смртни случајеви и тешке 

повреде су проблем за нашу 

свакодневну забринутост. Хајде 

да урадимо оно што се мора 

урадити: зауставити покољ.                          
                                              

 

Такође треба радити на томе 

да се смање тешке повреде за 

један дан, мјесец дана, годину 

дана и заувијек.  
Jeannot Mersch 

        European Federation of Road Traffic 
Victims 

www.tispol.org/edward  #ProjectEdward 

ETSC је био први заговорник пројекта EDWARD  
од када се разматрао први план. Организација 
настоји да идентификује и промовише ефикасне 
мјере на основу међународног научног 
истраживања и најбоље праксе у областима које 
нуде највећи потенцијал за смањење саобраћајних 
незгода и настрадалих. Oна пружа чињеничне 
информације у виду научних извјештаја, листова и 
билтена за подршку безбједности и високих 
стандарда у усклађивању са ЕУ, да понуде 
најбољу праксу и истраживања безбједности 
саобраћаја. 
   ETSC каже, чланице ЕУ требају да предају кораке 
који ће побољшати безбједност на путевима. Пад у 
нивоу професионалности полиције, пропуст да се 
инвестира у безбједнију инфраструктуру и 
недостаци акција на сузбијању брзине и алкохола 
у вожњи су такође одиграли улогу у лошем 
напредовању безбједности саобраћаја. 
 

João Carlos Lourenço da Silva     

TISPOL Council, Portugal 
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Како можете подржати  

Пројекат EDWARD... 

ДАЈТЕ ЗАКЛЕТВУ 

ОДШТАМПАЈТЕ СВОЈЕ 

ОБЕЋАЊЕ 

ОРГАНИЗУЈТЕ ДОГАЂАЈ 

ШИРИТЕ ПРИЧУ 

Q 

A & 

Већ радим на безбједности 

саобраћаја на путевима, зашто 

бих требао подржати ово?  
Желимо да то буде једноставна, 

прекогранична иницијатива коју 

свако може да подржи. 

Поздрављамо и подржавамо 

напоран рад на безбједности 

саобраћаја на путевима који 

обављају и коме су посвећени 

стручњаци, полицајци, добротворне 

организације и појединци. Надамо 

се да ћете  

нам заузврат помоћи да пројекат 

EDWARD успије. 

Потребно је само мало, да 

покажете своју посвећеност 

смањењу ризика и спашавању 

живота ... сваки дан.  

Када сте дали обећање, 

одштампајте га и истакните га 

негдје на видно мјесто. Реците 

другима о чему се ради. 

Желимо пуно догађаја за 

подизање свијести који ће се 

одржати у школама, радним 

мјестима и кафићима 

21.септембра.   

 
Ширите #ProjectEdward и 

презентујте га како би се 

осигурало да што више људи 

буде упознато о томе шта 

радимо.  
 

Да ли стварно можемо постићи 
дан без смртних случајева на 
путевима? 
Циљ пројекта EDWARD је путеви 
без погинулих лица, зато би сваки 
дан требао бити EDWARD дан. 
Циљеви су од виталног значаја у 
помагању да се уједине напори оних 
који желе да побољшају безбједност 
на европским путевима. 

Гледајте и дијелите видео записе пројекта EDWARD 
Направили смо низ веома кратких, једноставних видео порука на 
различитим језицима за приказивање у четвртак 1. септембра. Идеја је да се 
промовишу поруке пројекта EDWARD широм Европе. Молимо вас да их 
погледате и да их подјелите.  


