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УВОД
Основна сврха активности је да се сјетимо страдалих у саобраћајним незгодама, да увијек имамо
на уму да саобраћајне незгоде нису статистика, да иза бројки стоје стварна лица наших најближих,
пријатеља, познаника, суграђана, те да покажемо саосјећање према њиховим поридацама. Овом
активности се скреће пажња свим субјектима који се баве и имају утицаја на безбједност
саобраћаја да воде рачуна о безбједности саобраћаја и предузму мјере и радње како би се
смањило страдање лица у саобраћајним незгодама. Дан сјећања, у складу са Глобалним планом
деценије акције за безбједност саобраћаја, обиљежава се под слоганом „ПУТЕВИ ПРИЧАЈУ
ПРИЧЕ… ЗА СРЕЋНЕ ЗАВРШЕТКЕ, УНАПРИЈЕДИМО БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА“.
Циљеви обиљежавања свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода су:





1.

Да се сјетимо лица погинулих у саобраћајним незгодама и покажемо саосјећање
ожалошћеним породицама;
Да се скрене пажња на број погинулих и настрадалих у саобраћајним незгодама и
потенцијални ризик са све учеснике у саобраћају, који прераста у један велики глобални
проблем;
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
подршка за ожалошћене и повријеђене;
Да се истакне потенцијал за превенцију саобраћајних незгода и важности озбиљног
одговора за непоштовање прописа у друмском саобраћају.

ИФОРМАЦИЈЕ О УКЉУЧЕНИМ СУБЈЕКТИМА

У реализацију активности укључени су слиједећи субјекти:
 Министарство саобраћаја и веза Републике Српске;
 Министарство унутрашњих послова Републике Српске;
 Министарство просвјете и културе Републике Српске;
 Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске;
 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске;
 ЈП „Путеви Републике Српске“;
 ЈП „Ауто путеви Републике Српске“;
 Ауто-мото савез Републике Српске и Ауто-мото друштва;
 Дом здравља Бања Лука и Приједор;
 Академија умјетности;
 Црвени крст Бања Лука и Приједор;
 Ватрогасни савез Републике Српске;
 Град Бања Лука;
 Град Приједор;
 Јединице локалне самоуправе и Радио и телевизијске станице.
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ПОЗАДИНА АКТИВНОСТИ

2.1. Досадашње активности
Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних незгода у 2016. години обиљежен је 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 извођењу 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.
Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних незгода у 2017. години обиљежен је под слоганом
„До 2020: смањити број погинулих и тешко повријеђених за 50%“. Програм обиљежавања „Дана
сјећања на жртве саобраћајних незгода“ започео је у петак 17. новембра 2017. године у 12 часова.
У сарадњи са Градском управом Града Добој и Саобраћајним факултетом Добој, организован је
Централни догађај у улици Светог Саве у Добоју гдје су спроведне следће активности: било је
обезбјеђено једно оштећено возило у саобраћајној незгоди помоћу ког је изведена симулација
збрињавања повријеђених у саобраћајној незгоди коју су извели представници Црвеног крста,
Ватрогасне службе и Хитне помоћи. Поред тога од свијећа је формиран број 130 (који представља
укупан број настрадалих лица у саобраћајним незгодама у 2016. години) које су биле постављене
уз вијенац.
Сутрадан у суботу, 18.11.2017. године у Саборном храму Христа Спаситеља, са почетком у 11,00
часова служила се молитва и паљење свијећа за страдале у саобраћајним незгодама. Истог дана,
у 12 часова одржан је концерт класичне музике у Aкадемији умјетности у Бањалуци у извођењу
ученика Музичке школе и студената Академије умјетности. Црвени крст Републике Српске је у
суботу, 18.11.2017. године одржао показне вјежбе пружања прве помоћи у свим јединицама
локалне самоуправе које су организовале обиљежавање овог дана.

3.

ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ

3.1. Просторни и временски оквир за реализацију актиности
Kонцерт класичне музике одржаће се 15.11.2018. године у Вијећници Банског двора у Бања Луци
са почетком у 20 часова у извођењу ученика Музичке школе и студената Академије умјетности.
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У сарадњи са Градском управом града Приједора, ауто мото друштвом Приједор, Хитном помоћи
Приједор, Вартрогасним савезом Приједор и Црвеним крстом Приједор одржаће се централно
обиљежавања Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода. Централни догађај ће се
организовати у петак 16.11.2018. године у 12 часова у улици Николе Пашића у Приједору у којој
ће бити заустављен саобраћај. На мјесту одржавања биће обезбјеђено возило које је оштећено у
саобраћајној незгоди помоћу ког ће бити изведена показна вјежба интервенције Ватрогасне
службе, Хитне помоћи и представника Црвеног крста. Поред тога биће припремљен вијенац и
одређен број свијећа од којих ће се формирати број 115 (који представља укупан број погинулих
лица у саобраћајним незгодама за 2017. годину).
Сутрадан у суботу, 17.11.2018. године у Саборном храму Христа Спаситеља у Бања Луци, са
почетком у 11 часова служиће се молитва и паљење свијећа за страдале у саобраћајним
незгодама.
Са циљем да се обиљежи Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних незгода Агенција за
безбједност саобраћаја Републике Српске и Ауто мото савез Републике Српске ће организовати и
подржати организацију активности.
У сарадњи са Градском управом града Бања Лука, Ауто- мото Савезом и осталим субјектима биће
организован догађај обиљежавања Свјетског дана сјећања на жртве погинуле у саобраћајним
незгодама. Догађај ће се организовати понедјељак 19.11.2018. године у 12 часова, у улици Краља
Петра I Карађорђевића Бања Лука (у којој ће бити заустављен саобраћај). На мјесту одржавања
биће обезбјеђено возило које је оштећено у саобраћајној незгоди помоћу ког ће бити изведена
показна вјежба интервенције Ватрогасне службе, Хитне помоћи и представника Црвеног крста.
Поред тога биће припремљен вијенац и одређен број свијећа од којих ће се формирати број 115
(који представља укупан број погинулих лица у саобраћајним незгодама за 2017. годину).

3.2. Сегменти превентивне активности
Провођење активности би се реализовало у сарадњи са субјектима који се баве безбједношћу
саобраћаја у Републици Српској.
У провођењу ове активноси потребно је:
1. Сачинити План активности свих укључених субјеката;
2. Изабрати средстава масовне комуникације (радио и телевизија, „on line“ средства
информисања; штампани медији и сл.);
3. Изабрати садржај за средства комуникације, који се желе пренијети циљној групи и то
садржај:






летка, плаката и билборда;
„on line“ средства информисања;
инфо-графови;
радио порука и
видео спота.

4. Дистрибуција и емитовање припремљених материјала активности и
5. Израда Извјештаја о реализацији активности.
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ОПИС АКТИВНОСТ ПРЕМА СУБЈЕКТИМА

За израду материјала користиће се припрема преузета са Веб сајта WORLD DAY OF REMEMBRANCE
(https://worlddayofremembrance.org/), која је дефинисала облик и садржај одабраних медијских
материјала.
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Представници Министарства саобраћаја и веза Републике Српске ће учествовавати у централном
догађају као и у радио и телевизијским емисијама, а активност ће бити пропраћена и на веб
страници МСиВ.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Полицијски службеници МУП Републике Српске у оквиру својих редовних послова присуствоваће
предвиђеним догађајима и учествовати у организацији догађаја.
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Агенција ће у провођењу активности:









кординисати планиране актвиности између свих укључених субјеката;
припремити план активности и уз пропратно писмо доставити свим ЈЛС;
припремити и прилагодити материјале који су предвиђени за наведену активност;
финансираће штампање одређеног броја летака и плаката;
припремити свијеће и вијенац;
регистровати догађај на Веб сајту WORLD DAY OF REMEMBRANCE;
реализовати интернет „Facebook“ промоцију (уз повећање видљивости на објављене
материјале кампање) и штампано оглашавање;
Агенција ће по завршетку активности сачинити детаљан извјештај о реализацији
активности.

АУТО- МОТО САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У провођењу активности Ауто-мото савез и Ауто- модо друштва ће:








АМС РС ће учествовати у припреми материјала за наведену активност;
финансирати штампање одређене количине летака и плаката
организовати и финасирати дистрибуцију материјала до АМД, те до циљне групе по
лаклним заједницама у Републици Српској;
АМС РС и АМД ће организовати или учествовавати у организовању заједно са другим
субјектима догађаја по локалним заједницама Републике Српске;
АМД ће на догађајима, у складу са могућностима, обезбједити и изложити возило
оштећено у саобраћајној незгоди, инфо пулти др.
промовисање активности на веб страни АМС РС и АМД, као и на друштвеним мрежама
АМД (фејсбук и сл.)
представници АМС РС и ауто мото друштава учествоваће у радио и телевизијским
емисијама које ће пропратити активност,
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учесници у саобраћају биће информисани о активности у свакодневним информисањима о
стању и проходности путева у медијима, од стране ИНФО –центра.

Представници АМС РС и ауто мото друштава учествоваће у радио и телевизијским емисијама које
ће пропратити активност, активност ће бити пропраћена и на веб страни АМС РС и ауто-мото
друштава. Учесници у саобраћају биће информисани о активности у свакодневним
информисањима о стању и проходности путева у медијима, од стране ИНФО –центра.
ГРАД БАЊА ЛУКА
Град Бања Лука ће заједно са другим субјектима у оквиру своје јединице локалне самоуправе
организовати централни догађај обиљежавања Свјетског дана сјећања на жртаве настрадале у
саобраћајним незгодама.
ГРАД ПРИЈЕДОР
Град Приједор ће заједно са другим субјектима у оквиру своје јединице локалне самоуправе
организовати централни догађај обиљежавања Свјетског дана сјећања на жртаве настрадале у
саобраћајним незгодама.
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Јединице локалне самоуправе у складу са својим могућностима ће кроз различите видове
пропратити наведену активност.
СЛУЖБА ХИТНЕ ПОМОЋИ
Служба хитне помоћи ће у оквиру организације догађаја заједно са осталим субјектима извести
показну вјежбу пружања прве помоћи.
ВАТРОГАСНА СЛУЖБА
Ватрогасна служба ће у оквиру организације догађаја заједно са осталим субјектима извести
показну вјежбу дјеловања своје службе.
ЦРВЕНИ КРСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Црвени крст ће у оквиру организације догађаја заједно са осталим субјектима извести показну
вјежбу пружања прве помоћи.
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У оквиру превентивне активности Радио Телевизија Републике Српске ће реализовати медијске
активности.
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ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА
Четвртак, 15.11.2018.
20.00 часова

Петак, 16.11.2018.
12.00 часова

Концерт класичне музике у Вијећници Банског двора
у Бања Луци, ученици Музичке школе „Владо
Милошевић“ и студенти „Акдемије умјетности“
Универзитета у Бањалуци.
Приједор: улица Николе Пашића централни догађај
- показне вјежбе пружања прве помоћи,
- паљење свијећа и полагање вијенца са ружама,
- подјела летака и разговор са грађанима,
- изјава за медије.

Субота, 17.11.2018.
11.00 часова

Понедјељак, 19.11.2018.
12.00 часова

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука,
молитва и паљење свијећа за страдале у
саобраћајним незгодама
Бања Лука: улица Краља Петра I Kарађорђевића
централни догађај
- показне вјежбе пружања прве помоћи,
- паљење свијећа и полагање вијенца са ружама,
- подјела летака и разговор са грађанима,
- изјава за медије.
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