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ЈA доле потписани, 

ПОЛАЗЕЋИ ОД ТОГА да безбедност саобраћаја није случајна и да се 
организованим деловањем може смањивати број настрадалих у саобраћају, 

НЕ МИРИМ СЕ са чињеницом да је  хиљаде погинулих 
и стотине хиљада повређених у саобраћају и 

ЈАСНО ВИДИМ могућност да лично допринесем  
смањивању страдања у саобраћају.   

РАДИЋУ И ЖИВЕЋУ  са свешћу о безбедности саобраћа тако што ћу 

СМАЊИВАТИ: изложеност саобраћају и ризицима у саобраћају; 
ризик настанка саобраћајних незгода; тежину незгода које се ипак догоде 
и патње настрадалих и њихових породица.
 
РАДИЋУ на заштити деце и других учесника у саобраћају, 
а посебно ћу млађима служити као  добар узор у саобраћају.
 
ПЛАНИРАЋУ простор, живот и све активности тако да не угрожавам себе ни друге учеснике у саобраћају. 

У СВАКОЈ ПРИЛИЦИ ћу јачати свест о безбедности саобраћаја и о значају ове теме.

СТАЛНО ћу наглашавати и захтевати одговорност институција и појединаца за стање безбедности саобраћаја, 
а посебно одговорност стручњака, медија, јавних и политичких личности, носилаца власти, носилаца моћи 
одлучивања, креатора финансијских и социјалних одлука.

Својим професионалним радом, примером и личним ангажовањем 
ДОПРИНОСИЋУ  СВИМ АКТИВНОСТИМА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА. 

ПОСЕБНО ЋУ РАДИТИ у кључним областима безбедности саобраћаја тако што ћу промовисати:
•	 употребу	сигурносних	појасева	и	других	система	заштите;	
•	 вожњу	разумним	и	безбедним	брзинама;		
•	 вожњу	без	употребе	алкохола	и		
•	 друге	видове	безбедног	и	прописаног	понашања	у	саобраћају.

Својим потписом ОБАВЕЗУЈЕМ СЕ да ћу активно испуњавати захтеве  ДЕКЛАРАЦИЈЕ и нећу дозволити да она 
остане мртво слово на папиру.

Од тренутка када усвојимо ДЕКЛАРАЦИЈУ, она ће бити покретач свих акција и путоваће 
Републиком Србијом као олимпијски пламен, ношена од стране   свих грађана 
да просветли одговорне у Србији гласом који зове на акцију. 

Желимо да учинимо путеве Србије безбеднијим и сигурнијим, 
не само за нас саме већ за свакога и за генерације које долазе.    

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Београд, 16. новембар 2014. године   

        
       

Број погинулих у саобраћајним незгодама 
у Србији од 1991 до 2013
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погинулих у саобраћајним незгодама 
у Србији 2013 године
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погинулих у саобраћајним незгодама 
у Србији 2006 године



Предузеће/установа:  ______________________________________

Адреса:   ______________________________________

Презиме:   ______________________________________

Име:    ______________________________________
 
Радно место:   ______________________________________
  
Еmail:    ______________________________________

Телефон/факс:  ______________________________________

Потпис:   ______________________________________

Место:    ______________________________________
 
Датум:    ______________________________________


