
Обиљежен „Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних незгода“ 

Свакодневно широм свијета, више од 3 000 људи гине, односно умире од последица саобраћајних 
незгода. Сваке године око 1,2 милиона људи изгуби живот у саобраћајним незгодама и око 50 
милиона буде поврјеђено. 

Жртве до којих доводе саобраћајне незгоде су велика траума за појединце, породице, окружење, 
а самим тим и друштво у цјелини. 

Република Српска и ове године, као и претходне двије, придружила се другим земљама и 

организацијама широм свијета, које по препорукама резолуције Уједињених нација, усвојене 26. 

октобра 2005. године, обиљежавају трећу недељу новембра као 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, Саобраћајни факултет Добој, Црвени крст Републике 
Српске, Музичка школа „Владо Милошевић“, Академија умјетности, КЦ „Бански двор“ у сарадњи 
са јединицама локалне самоуправе и невладиним организацијама, провеле су активности на 
обиљежавању „Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода“ 14. 15. и 16. новембра 
2014. године. 

Под слоганом „Брзина убија! Не прекорачујте брзину!“, програм обиљежавања „Дана сјећања“ 
започео је у петак у Добоју. У дворишту Саобраћајног факултета посађено је дрво као знак сјећања 
на жртве саобраћајних незгода. У Храму Христа Спаситеља у Бањој Луци  у суботу 15. новембра 
служен је помен свим страдалим. 

У недјељу, 16. новембра 2014. године, на Тргу Крајине, уприличен је низ активности ( постављен је 
вјенац са цвијећем у облику броја 153 колико је особа страдало у саобраћајним незгодама у 2013. 
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, паљене су 
свијеће) чији је циљ био скретање пажње цјелокупној јавности на трагична сјећања на жртве 
саобраћајних незгода, али и на мјере и активности које се могу предузети да би се трагедија 
спријечила. 

У Културном центру „Бански двор“ у Бањој Луци са почетком у 19,00 часова, у недјељу  17. 
новембра 2014. 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. 

Фотографије са наведеним активностима можете погледати у нашој фотогалерији. 

 

 


