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САОПШТЕЊЕ 

 
ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ 

САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

 

 
Техничка школа „Радоје Љубичић“ је средња стручна школа која у своја четири 

подручја рада уписује и школује ученике у савременим и атрактивним образовним профилима. 
Последњих пет година она је једна од само 5 школа у Србији које  образују ученике у данас 

веома популарном и примамљивом образовном профилу техничар за безбедност саобраћаја у 

који се уписују ученици са подручја целог Златиборског округа, али и шире, тако да  ова школа 

превазилази локалне оквире Града Ужица и може да се сматра регионалном.  

 

Схватајући безбедност у саобраћају као један од највећих проблема и препознајући 

потребу образовања ученика за безбедно учествовање у саобраћају, почетком претходне 

школске године у школи је формирана Секција за безбедност саобраћаја. Основни циљ рада ове 

секције је развијање свести о значају безбедности пре свега код ученика, али и и код свих 

осталих учесника у саобраћају. Такође, намера секције је да мотивише и покрене што више 
друштвених чинилаца како би се заједнички радило на побољшању безбедности свих, а 

посебно деце, и умањењу последица саобраћајних незгода.  

 

Поводом међународног дана сећања на жртве саобраћајних незгода, који се 

обележава сваке треће недеље у новембру, чланови ове секције припремили су 

пропагандни материјал којим позивају све учеснике у саобраћају, а посебно возаче, да 

поведу више рачуна о безбедности. Уз помоћ Полицијске управе Ужице – Одељења 

саобраћајне полиције тај материјал биће дељен возачима али и другим учесницима у 

саобраћају  на неколико места у граду. 

 

Осим те акције, планирају се и реализују и нове, у циљу повећања опште безбедности и 

заштите суграђана, али и најмлађих у саобраћају. Зато су ученици Техничке школе „Радоје 
Љубичић“, чланови Секције за безбедност саобраћаја уз помоћ драмске секције осмислили и 

припремили представу  за децу предшколског и раног школског узраста која се први пут 

сусрећу са самосталним учествовањем у саобраћају под називом „Од куће до школе“. Циљ ове 
представе је да кроз забаву, најмлађе едукује како да се безбедно понашају у саобраћају. 

Истовремено, ученици – учесници представе добили су прилику да малишанима пренесу знања 

стечена у школи. Прилику да се забаве, али и гледајући представу науче како да се безбедно 

крећу у саобраћају, имала су деца из вртића: „Маслачак“, „Полетарац“, „Невен“, „Бамби“, 

„Зека“, „Лептирић“ и „Искра“. Том приликом деци из ових вртића дељене су и пешачке дозволе 

у намери да анимирају, како децу тако и њихове родитеље, да посвете посебну пажњу када 

учествују усаобраћају. 

 

Захваљујући ентузијаму ученика и наставника саобраћајне струке Техничке школе 
„Радоје Љубичић“ сличне акције биће организоване и касније како би саобраћајних незгода и 

њихових последица било што мање, а ниво саобраћајне културе што већи. 

 
 

 

У Ужицу, 

20. новембар 2013. 

 


