Извјештај о спроведеним активностима поводом обиљежавања
„Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода“

Република Српска и ове године
придружила се другим земљама широм
свијета, које по препорукама из
резолуције Уједињених нација, усвојене
26. октобра 2005. године, током треће
недеље новембра обиљежавају Дан
сјећања на жртве саобраћајних незгода.
Агенцију 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 Министарством породице, омладине и спорта, Омладинским
савјетом Републике Српске, Студентским парламентом Бања Луке, јединицама локалне
самоуправе и невладиним организацијама, провеле су активности на обиљежавању Дана сјећања
на жртве саобраћајних незгода 16. и 17. новембра 2013. године.
Под слоганом „Сјетите нас се – прерано смо умрли“, програм обиљежавања „Дана сјећања на
жртве саобраћајних незгода“ започећео је у суботу 16. новембра 2013. године са почетком у 10
часова у Храму Христа Спаситеља у Бањој Луци гдје је служен помен свим страдалим у
саобраћајним незгодама на путевима Републике Српске.
По завршетку помена и молитве свештеник је одржао молитвени говор, напоменувши како
страдање нарочито младе популације у саобраћајним незгодама представља велики проблем
нашој земљи, нагласивши како треба да чувамо властити живот и животе других.
У недјељу, 17. новембра 2013. године, на Тргу Крајине, уприличен је низ активности ( упаљено је
140 свијећа које су постављене у облику броја 140 колико је особа страдало у саобраћајним
незгодама у 2012. 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, али и на мјере које се могу предузети да би се трагедија спријечила.
На путевима Републике Српске прошле године живот је изгубило 140 лица, док 2820 лица
задобило теже или лакше повреде. Економија Републике Српске, због саобраћајних незгода, губи
реко 172 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.
Извјештај о реализованим активностима Црвеног крста Републике Српске поводом
обиљежавања „Дана сјећања на жртве саобраћајних несрећа“
Црвени крст Републике Српске се и ове године укључио у обиљежавање 17. новембра Дана
сјећања на жртве саобраћајних несрећа под мотом „ Учинимо путеве безбједним за све“.
Општинске организације Црвеног крста су 17. новембра у 12 часова организовале показне вјежбе
на најпрометнијим улицама у свом граду. У реализацији показне вјежбе учествовали су обучени
волонтери ЦК уз реалистички приказ повреда, стања и обољења у саобраћајним несрећама.
Волонтери су такође, возачима дијелили едукативне летке из прве помоћи, а неки су и
учествовали у вјежбама и обнављали своје знање из прве помоћи.
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 становништву подигне свијест о важности познавања пружања
прве помоћи у саобраћајним несрећама.
Волонтери ЦК су квалитетно обавили показне вјежбе што се види из извјештаја из ООЦК,
фотографија, прилога на инфо порталима и прилозима на средствима информисањ
Из извјештаја које смо добили из кординационих одбора 45 општинских организације ЦК су
одржале показне вјежбе:
ООЦК Козарска Дубица
Екипе прве помоћи из СМШ „ Никола Тесла“ и ОШ „ Вук С. Караџић“ су у сарадњи са Полицијском
станицом К.Дубица и АМД одржали показну вјежбу из пружања прве помоћи у саобраћајној
несрећи. Реалистички приказ саобраћајне несреће направљн је на платоу испред паркин простора
„Механике“.
ООЦК Нови Град
Екипа прве помоћи из СШ „Ђуро Радмановић“ је одржала показну вјежбу у Ул. Младена Ољаче,
дјелили су летке и у цркви прислужили свијеће за погинуле. Учешће су узели и службеници
Полицијске станице Нови Град.
ООЦК Приједор
Црвени крст Приједор је у сарадњи са волонтерима из школа (наставницима и професорима)
одржао у свим образовним установама мини предавања на ову тему: - како се понашати на
улицама,
- пјешачким прелазима,
- семафорима и слично
Велики број ученика дошао је до информације колико се несрећа деси током године, колико у
несрећама буде жртава а нарочито дјеце те како то спријечити или умањити добрим понашањем
у саобраћају.
ГОЦК Бања Лука
Показном вјежбом младих активиста Црвеног крста у пружању прве помоћи у саобраћајној
несрећи, те дјељењем летака на бањалучком Тргу Крајине, Ауто-мото савез Републике Српске,

МУП и Министарство саобраћаја и веза обиљежили су Дан сјећања на жртве саобраћајних
незгода.
ООЦК Прњавор
Волонтери ЦК су извели показну вјежбу из пружања прве помоћи на раскрсници испред хотела
СИТИ уз обезбјеђење саобраћајне полиције, а Хитна помоћ се одазвала да превезе маркиранте
који су глумили повријеђене.
ООЦК Дервента
Показна вјежба је одржана на Тргу Православља у Дервенти. Учествовали су екипе прве помоћи
из Гимназије, ОШ „ 19 април“ и ОШ „Никола Тесла“ из Дервенте. Учешће су узели и Ватрогасна
територијална јединица и Полицијска станица из Дервенте.
ГОЦК Бијељина
Волонтери ЦК Бијељина организовали су на овај дан показну вјежбу у центру Бијељине. Млади су
показали спретност и знање у пружању прве помоћи повријеђеним у саобраћајној несрећи.
ООЦК Шамац
Подмладак ООЦК Шамац је у недјељу 17. новембра у 12 часова, на градском тргу у Шамцу одржао
показну вјежбу из прве помоћи. Активност је подржала патрола полиције и екипа Дома здравља
из Шамца.
ООЦК И.Илиџа
Омладински клуб је одржао врло успјешну показну вјежбу у сарадњи са Полицијском станицом,
Хитном помоћи, Ватрогасном јединицом и Ауто-мото савезом пословном јединицом И. Сарајево.
Акција је била врло увјежбана што је показало да су спремни одговорити задатку у стварној
ситуацији.
ООЦК Вишеград
Чланови омладинског клуба Црвеног крста ЈУ СШЦ „Иво Андрић“ у сарадњи са Ауто-мото савезом
РС, пословница Вишеград, Домом здравља и Полицијском станицом Вишеград су одржали
показну вјежбу по препорукама Агенције за безбједност саобраћаја РС.
ООЦК Невесиње
Волонтери ЦК су извели показну вјежбу из пружања прве помоћи на Пјешачкој стази у Невесињу.
Фотографије обиљежавања Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода можете погледати у
фотогалерији наше веб странице.

