
ИЗВЈЕШТАЈ  
О ОБИЉЕЖАВАЊУ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПУТЕВИМА 

 
Република Српска  ове године придружила се другим 
земљама широм свијета, које по препорукама из 
резолуције Уједињених нација, усвојене 26. октобра 
2005. године, сваке треће недјеље мјесеца новембра 
обиљежавају Дан сјећања на жртве саобраћајних 
незгода.  

На путевима Републике Српске годишње 
живот изгуби око 160 лица, док преко 3. 200 лица 
задобије теже или лакше повреде. Економија 
Републике Српске, због саобраћајних незгода, губи 
преко 174 милиона КМ годишње. Ови подаци 
довољно говоре о тежини проблема, али су 
истовремено аларм за узбуну и позив на заједничку 
акцију свих институција, надлежних за безбједност 
саобраћаја, како би подигли свијест о неопходности 
превенције саобраћајних незгода. Агенција за 
безбједност саобраћаја, Министарство саобраћаја и 
веза, Министарство унутрашњих послова, 

Министарство просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, Завод за 
образовање одраслих Републике Српске, ЈП „Путеви Репулике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике 
Српске“, Ауто - мото савез Републике Српске, Црвени крст Републике Српске, у сарадњи са 
јединицама локалне самоуправе и невладиним организацијама, провели су активности на 
обиљежавању Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода 16., 17., 18. и 19. новембра 2012. 
године. 

Под слоганом „Сјетите нас се – прерано смо отишли“, програм обиљежавања Дана 
сјећања на жртве саобраћајних незгода започео је у петак, 16. новембра 2012. године, свечаном 
сједницом Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске. Једна од тачака II сједнице Савјета 
била је „Обиљежавање свјетског Дана сјећања на жртве у саобраћајним незгодама“. Послије 
сједнице Савјета одржан је округли сто, чија тема је била „Република Српска у Деценији акције за 
безбједност саобраћаја на путевима 2011 -2020.“.   

 

  

http://absrs.org/sajt/doc/image/novosti_sr/7_vest_plakat.jpg
http://absrs.org/sajt/doc/image/novosti_sr/7_vest_plakat.jpg
http://absrs.org/sajt/doc/image/novosti_sr/7_vest_plakat.jpg


 

 
 

 

Округлом столу присуствовали су представници: Савјета за безбједност саобраћаја 
Републике Српске, Министарства саобраћаја и веза, Министарства унутрашњих послова, 
Министарства финансија, Министарства науке и технологије, Министарство просвјете и културе, 
Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, Републичке управе за инспекцијске 
послове, ЈП „Путеви Републике Српске“, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“, Административне 
службе Града Бања Луке, Машинског факултета Бања Луке, Ауто-мото савеза Републике Српске, 
Економског института Бања Луке, Агенције за осигурање, Црвеног крста Републике Српске, 
Удружења осигурања, Редакције „Саобраћај и ми“ и Форума родитеља. 

 
Српска православна црква, Епархија Бањалучка, подржала је обиљежавање Дана сјећања 

на  жртве настрадале у саобраћајним незгодама. У суботу, 17. новембра 2012. године, са почетком 
у 10 часова, у Храму Христа Спаситеља служен је помен свим страдалим у саобраћајним 
незгодама на путевима Републике Српскe. Помену су присуствовали представници Министарства 
саобраћаја и веза, Министарства унутрашњих послова, Завода за образовање одраслих, 
Машинског факултета, Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савеза, ЈП „Путеви 
Републике Српске“, Административна служба града Бања Луке, породице и родбина жртава 
настрадалих у саобраћајним незгодама и други.  

 

              
 

По завршетку помена и молитве свештеник је одржао молитвени говор, напоменувши 
како страдање нарочито младе популације у саобраћајним незгодама представља велики 
проблем нашој земљи.  



У недјељу, 18. новембра 2012. године, на Тргу Крајине у Бањој Луци уприличено је низ 
активности, чији је циљ скретање пажње цјелокупној јавности на трагична сјећања на жртве 
саобраћајних незгода, али и на мјере, које се могу предузети да би се трагедија спријечила.    
Упаљено је 163 свијеће, поредано у облику броја 163, колико је особа страдало у саобраћајним 
незгодама у 2011. години.  

 

          
 
JП „Путеви Републике Српске“ је финансирало штампање 30 000 летака и 500 плаката.  
Ауто-мото савез Републике Српске, преко Ауто-мото друштва „Бања Лука“ и „Крајина“ на Тргу 
Крајине довезли су возило оштећено у саобраћајној незгоди са погинулим лицима, обавили су 
постављање штанда за којим су дијељени леци и плакати са слоганом „Сјетите нас се – прерано 
смо отишли“. Летке су дијелили запослени Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто-мото савеза и 
ЈП „Путеви Републике Српске“. 
 

      
 
 
 

У 43 општине-Града у Републици Српској преставници АМД вршили су 16., 17. и 18. 
новембра подјелу летака грађанима Републике Српске. У извјештајима о стању на путевима ИДЦ 
АМС РС јавност је упозната са активностима на обиљежавању Дана сјећања на жртве саобраћајних 
незгода.  

 



Црвени крст Републике Српске је преко својих општинских организација 18. новембра у 11 
часова организовао показне вјежбе пружања помоћи повријеђеним у саобраћајним незгодама.  
Показне вјежбе организоване су на најпрометнијим мјестима у 40 локални самоуправа.                                  
У реализацији показне вјежбе учествовали су обучени волонтери ЦК, екипа хитне медицинске 
помоћи, станице полиције и ватрогасци. Општинске организације Црвеног крста које су 
организовале обиљежавања Дана сјећања су: Приједор, Козарска Дубица, Нови Град, Оштра Лука, 
Градишка, Прњавор, Котор Варош, Челинац, Србац, Кнежево, Мркоњић Град, Шипово, Добој, 
Брод, Дервента, Петрово, Теслић, Модрича, Бијељина, Шамац, Лопаре, Зворник, Милићи, Осмаци, 
Сребреница, Власеница, Пале, Рогатица, Источна Илиџа, Соколац, Калиновник, Хан Пијесак, Фоча, 
Вишеград, Чајниче, Требиње, Гацко, Невесиње, Билећа.  
 

 
 

 

 
 Активности на Тргу Крајине подржао је и градоначелник Града Бања Луке, Слободан 
Гаврановић кроз разговор са грађанима и давањем изјава за присутне представнике медија.  
 
 

                    
 
 
 



   
 

 

 
 
 

 

           
 
 
Дан сјећања постаће тако прилика да се цјелокупна заједница, још једном, присјети суграђана, 
страдалих на путевима и да се искаже саосјећање са ожалошћеним породицама, као и да се  
скрене пажња на број погинулих и настрадалих у саобраћајним незгодама и потенцијaлни ризик 
за све учеснике у саобраћају.  

 


