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I  УВОД 

 

Ауто-мото савез Републике Српске са ауто-мото друштвима у свом саставу је 

самостално, независно, интересно удружење добровољно учлањених грађана власника 

моторних возила и других грађана, ради задовољавања њихових личних и заједничких интереса 

у области аутомобилизма, мотоциклизма и туризма са циљем задовољавања интереса и потреба 

у безбједности друмског саобраћаја, ауто-мото и картинг спорта, превентиве и образовања, 

привредних и других дјелатности. 

Ауто-мото савез  Српске Републике Босне и Херцеговине са сједиштем у Сарајеву,  

основан је Одлуком Владе Српске Републике БиХ, бр. 02-2/92 од 05.08.1992. године  

("Службени гласник Српске Републике БиХ", бр.13/92). 

Назив и сједиште измјењени су одлуком Владе Републике Српске, бр.02/1-020-505/99 од 

05.05.1999. године ("Службени гласник  РС", бр.15/99) : Ауто-мото савез Републике Српске са 

сједиштем у Бања Луци. 

Ступањем на снагу Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске ("Службени 

гласник РС", бр. 52/01), Ауто-мото  савез  Републике  Српске регистрован је као удружење 

грађана са циљевима и задацима утврђеним у Статуту АМС РС.  

Ауто-мото савез Републике Српске, уписан је у Регистар организација и удружења 

грађана: 

Рјешењем број РУ-11/95, од 13.03.1995. године, код Основног суда у Сарајеву; 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број: Рг-179/99, oд дана 26.11.1999 године; 

Упис промјена извршен је: 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број Ф-1-110/02, oд дана 17.02.2003. године. 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број Ф-1-110/02, oд дана 06.02.2007. године. 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број Ф-1-110/02, oд дана 02.03.2012. године. 

Рјешењем Основног суда у Бања Луци, број Ф-1-110/02, oд дана 31.10.2013. године. 

На основу Одлуке о класификацији дјелатности АМС РС је разврстан у подгрупу: 

Удружење-шифра 71, назив дјелатности: Дјелатност осталих организација на бази учлањења, 

д.н. - 94.99  (Обавјештење Републичког завода за статистику, Бања Лука, бр. 9876 од 

25.10.2011. године). 

Ауто-мото савез Републике Српске, као порески обвезник, регистрован је у Пореској 

управи Републике Српске под ЈИБ 4400904360000. На основу Потврде број: П-95, од 

14.11.2000, Ауто-мото савез Републике Српске са матичним бројем: 1842293, уписан је у 

регистар привремених царинских обвезника код Републичке управе царина Републике Српске. 

Поред Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске и Закона о овлашћењима 

Ауто-мото савеза Републике Српске, активности и пословање регулисани су слиједећим актима 

АМС РС: 

 Статут АМС РС, бр. 01-1-720/16 од 09.12.2016. године, 

 Правилник о раду АМС РС, бр. 01-2-63/12 од 10.02.2012. године. 

 Правилник о организацији рада систематизацији радних мјеста и платама радника 

стручне службе АМС РС, 01-4-790/17 од 18.12.2017. године, 

 Правилник о финансирању, распореду и утрошку средстава АМС РС, бр. 01-1-712/16 од 

09.12.2016. године  

 Правилник о организацији и раду Службе "Помоћ-информације" АМС РС, бр. 01-1-

717/16 од 09.12.2016. године, 

 Правилник о условима за обављање послова јавних овлаштења и овлашћења, бр. 01-2-

231/10 од 18.05.2010. године. 

 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности АМС РС, бр. 01-2-395/14 од 

09.06.2014. год. 

 Правилник о канцеларијском пословању и архиви АМС РС, бр. 01-2-335/10 од 

28.07.2010.год. са листом категорија документационе грађе и роковима чувања бр.01-4-

115/12 од 24.02.2012. год. 

 Правилник о заштити и здрављу на раду АМС РС, бр.01-2-593/11 од 15.12.2011. год. 

 Правилник о заштити од пожара АМС РС, бр. 01-2-754/14 од 02.12.2014. год. 

 Правилник о употреби службених возила АМС РС, бр. 01-2-592/11 од 15.12.2011. год. 



                                

 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама АМС РС, бр. 01-2/044 од 

30.01.2013. год. 

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 

са стварним стањем, бр. 01-4-661/16 од 18.11.2016. године. 

 Правилник о стручном оспособљавању приправника бр. 01-4-219/15 од 25.03.2015. 

године 

 Пословник о раду Скупштине АМС РС ( пречишћен текст) бр. 01-1-207/14 од 09.04.2014. 

године, 

 Пословник о раду Управног одбора АМС РС, бр. 01-2-382/17 од 17.06.2017. год. 

 Пословник о раду Надзорног одбора  АМС РС од 09.04.2003. год.  

 Цјеновник услуга "Службе помоћ информације" АМС РС, бр. 01-2-685/18 од 27.11.2018. 

год. 

 Одлука о чланским правима АМС РС, пречишћени текст бр. 01-2-476/17 од 27.07.2017. 

године 

 Упутство о раду "Службе помоћ информације" АМС РС, бр.01-4-586/11 од 07.12.2011. 

године  

 Цјеновник међународних возачких докумената бр. 01-4-39/14 од 03.02.2014. године и 

 Одлуке органа АМС РС којима се на општи начин уређују одређени односи. 

 

Основни циљеви и задаци АМС РС утврђени  Статутом су: 

 

1) предузимање превентивних мјера за унапређење безбједности саобраћаја у сарадњи са 

надлежним органима и институцијама и путем ауто-мото друштава, 

2) ширење саобраћајно-техничке културе учесника у саобраћају, а нарочито саобраћајно-

васпитног образовања дјеце и омладине, путем ауто-мото друштава и у сарадњи са 

надлежним органима и институцијама, 

3) развој и унапређење ауто-мото и картинг спорта, ауто-мото туризма и кампинг туризма, 

4) информисање чланова и других учесника у саобраћају о свим питањима од њиховог 

интереса, 

5) заступање интереса чланова приликом доношења прописа који се односе на друмски 

саобраћај и путеве, безбједност друмског саобраћаја, производњу моторних возила и 

дијелова, производњу и промет пнеуматика и погонских горива и мазива и интереса чланова 

у утврђивању пореске политике у промету моторних возила и резервних дијелова, 

пнеуматике и погонских горива и мазива, 

6) заступање интереса ауто-мото друштава и спортских организација у области аутомобилске 

и пратеће индустрије, путне привреде, безбједности саобраћаја, саобраћајних услуга, 

туризма и других дјелатности у којима се чланови појављују као потрошачи или корисници 

услуга, 

7) уклањање са аутопута, магистралних и регионалних путева и других јавних површина 

оштећених моторних возила и возила у квару путем ауто-мото друштава, 

8) пружање помоћи грађанима, члановима и осталим учесницима у саобраћају на јавним 

путевима, оправка моторних возила и давање информација о стању на путевима, 

9) унапређење процеса обуке кандидата за полагање возачког испита, 

10) обављање послова јавних овлашћења и овлашћења повјерених законом, путем ауто-мото 

друштава, 

11) развијање сарадње са међународним аутомобилистичким и мотоциклистичким 

организацијама, 

12)  заштита животне средине, 

13) обављање сродних привредних дјелатности којима се комплетирају услуге члановима и 

другим учесницима у саобраћају. 

 

 

 

 

 



                                

 

ДЈЕЛАТНОСТ АМС РС 

 

Законом о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске ("Службени гласник РС",            

бр. 01/09), АМС РС је повјерeно вршење послова јавних овлашћења и овлашћења. 

 

АМС РС на основу Закона о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске и посебних 

правилника и  упутстава надлежних министарстава, врши послове јавних овлашћења и 

овлашћења.  

1) Дистрибуција прописаних образаца за издавање међународних возачких докумената 

(међународна возачка дозвола и дозвола за управљање туђим моторним возилом 

регистрованим у БиХ које прелази државну границу). АМС РС послове јавних овлашћења 

(издавање међународних возачких докумената)  и  овлашћења обавља путем ауто-мото 

друштава  учлањених у АМС РС  и  која испуњавају услове у погледу потребних 

материјалних средстава и стручне оспособљености. 

2) Организује послове Службе „Помоћ-информације", пружањем техничке помоћи 

моторизованим домаћим и страним учесницима у саобраћају на јавним путевима, 

уклањањем и одвожењем са аутопутева, магистралних и регионалних путева и других 

јавних површина оштећених путничких моторних возила  и возила у квару на за то 

одређено мјесто. 

3) Организује мрежу за пружање помоћи учесницима у друмском саобраћају, допунску мрежу 

за пружање сервисно-техничких услуга моторизованим учесницима у саобраћају по 

кредитним писмима AIT и FIA, а на основама територијалне покривености Републике 

Српске. 

4) АМС РС обавља послове из области безбједности друмског саобраћаја, спровођењем 

превентивних и едукативних мјера усмјерених према свим субјективним и објективним 

факторима који утичу на безбједност саобраћаја. 

5) Припрема учеснике у друмском саобраћају, обавља додатну едукацију и обуку у складу са 

Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини. 

6) Врши обезбјеђење ванредних превоза у складу са прописима који регулишу ову област. 

7) Врши друга овлаштења која су АМС РС повјерена од стране надлежних органа. 

8) Послове јавних овлашћења који се односе на издавање дозвола за одржавање ауто-мото 

такмичења на територији Републике Српске, лиценце за стазе, такмичарске  лиценце и 

потврде о исправности возила за учешће на ауто-мото такмичењима, као и послове 

унапређења у области ауто-мото и картинг спорта, АМС РС обавља путем Спортског ауто-

мото савеза Републике Српске. 

9) Прикупљање и саопштавање информација о стању на путевима учесницима у саобраћају, 

АМС РС врши путем надлежних институција и ауто-мото друштава. 

10) У вршењу послова јавних овлашћења и овлашћења АМС РС сарађује са републичким 

органима, органима Босне и Херцеговине и међународним организацијама у области 

друмског саобраћаја." 

 

Утврђене циљеве и задатке  и послове јавних овлашћења и овлашћења, АМС РС реализује кроз 

активности: 

 Органа АМС РС- Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и радна тијела: Одбор за 

превентиву и образовање, Одбор за јавна овлаштења, Одбор за чланство, финансијска и 

организациона питања и Одбор за спорт, туризам и међународну сарадњу. 

 Генералног секретара АМС РС, 

 Стручна служба је организована директном везом генералног секретара са Одјељењем за 

опште и заједничке послове и директном везом са самосталним стручним сарадницима 

за поједине области и  

 Ауто-мото друштава и ауто - мото клубова. 

 

 

 

 



                                

ПОДАЦИ О РАСПОЛОЖИВИМ КАПАЦИТЕТИМА 

 

У жељи да свим гарђанима омогући што једноставније остваривање права која имају на 

основу Закона о овлашћењима АМС, број новооснованих АМД у локалним заједницама гдје их 

до сада није било, из године у годину се повећавао, тако да је са 29 АМД у 2008. години 

повећан на 49 АМД у 2014. години, чиме  престаје потреба за отварањем нових АМД. 

 

1)  АМД „Крајина“ Бања Лука, 

2)  АМД „Добој“ Добој, 

3)  АМД „Сигурност“ Бијељина, 

4)  АМД „Дервента“ Дервента, 

5)  АМД „Приједор“ Приједор, 

6)  АМД „Прњавор“ Прњавор, 

7)  АМД „Оптима“ Модрича, 

8)  АМД „Градишка“Градишка, 

9)  АМД „Херцеговина“ Требиње, 

10)  АМД „Змајевац“ Челинац, 

11)  АМД „Доњи Жабар“ Доњи Жабар, 

12)  АМД „Сребреница“ Братунац, 

13)  АМД „Фоча“ Фоча, 

14)  АМД „Сарајево“ Источно Сарајево, 

15)  АМД „Јахорина“ Пале, 

16)  АМД „Бања Лука“ Бања Лука, 

17)  АМД „Соколац“ Соколац, 

18)  АМД „Теслић“ Теслић, 

19)  АМД „Рогатица“ Рогатица, 

20)  АМД „Рудо“ Рудо, 

21)  АМД „Гацко“ Гацко, 

22)  АМД „Милићи“ Милићи, 

23)  АМД „Власеница“ Власеница, 

24)  АМД „Балкана“ Мркоњић Град, 

25)  АМД „Теодор Бардак“ Брод, 

26)  АМД „Козарска Дубица“ Козарска Дубица, 

27)  АМД "Уна" Нови Град, 

28)  АМД "Шековићи" Шековићи, 

29)  АМД "Семафор" Зворник,  

30)  АМД "Костајница" Костајница, 

31)  АМД "Србац" Србац, 

32)  АМД "Шипово" Шипово, 

33)  АМД "Вишеград" Вишеград, 

34)  АМД "Љубиње" Љубиње, 

35)  АМД "Лакташи" Лакташи, 

36)  АМД "Билећа" Билећа, 

37)  АМД "Невесиње" Невесиње,  

38)  АМД "Котор Варош" Котор Варош,  

39)  АМД "Шамац" Шамац,  

40)  АМД "Брчко Дистрикта"  Брчко, 

41)  АМД "Петровац - Дринић" Дринић,  

42)  АМД "Кнежево" Кнежево, 

43)  АМД "Осмаци" Осмаци, 

44)  АМД "Берковићи" Берковићи, 

45)  АМД "Ауто Мајевица" Лопаре, 

46)  АМД "Калиновик" Калиновик, 

47)  АМД "Хан Пијесак" Хан Пијесак 

48)  АМД "Угљевик" Угљевик, 

49)  АМД "Рибник" Рибник. 



                                

 

 

Број АМД по годинама изгледао је овако: 

 
година 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Број 

АМД 
29 34 40 43 47 48 49 49 49 49 49 49 

    

Графикон бр. 1 -  Број АМД-а по годинама 

 
 

У АМС РС и АМД у току 2019. године радила су 182 радника.  

 

Табеларни приказ броја запослених у АМС РС и АМД (стални радни однос и радни однос 

на одређено вријеме) по годинама: 

 

 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

АМС РС 26 25 25 26 26 27 27 27 

АМД 149 150 151 151 154 154 154 155 

УКУПНО 175 175 176 177 180 181 181 182 

 

Графикон бр. 2 -  Број запослених у систему АМС РС 

 
 

АМС РС и АМД  располажу са 35 возила за превоз возила оштећених у саобраћајној незгоди и 

возила у квару (просјечне старости око 17 година), 20 техничких СПИ возила (просјечне 

старости око 14 година), једним специјалним возилом "паук" за подручје ЦЈБ Приједор, четири 



                                

комби возила и пет ауто приколица за брзе интервенције након саобраћајне незгоде или квара, 

распоређених у ауто-мото друштва по територијалном принципу на простору цијеле Републике 

Српске, а која су намјењена за пружање техничке помоћи моторизованим учесницима у 

саобраћају на јавним путевима и уклањање са јавних површина оштећених путничких 

моторних возила и возила у квару.  

 

У току 2019. године у сарадњи са АМД набављена су четири „шлеп“ возила, један комби и 

једна ауто приколица. 

 

Табеларни приказ броја возила за превоз возила оштећених у саобраћајној незгоди и 

возила у квару по годинама: 

 
Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Број ШЛЕП 

возила и 

аутоприколица 

22 31 31 32 32 34 36 36 32 35 37 41 

Број 

набављених    

возила 

3 11 3 2 1 2 3 2 0 5 4 4 

Број 

отписаних   

возила 

1 2 3 1 1 0 1 2 4 2 2 0 

 

 

Графикон бр. 3 -  Број "шлеп" возила по годинама 

 
 

 

АМД посједују 18 радионица за пружање аутомеханичарских и аутоелектричарских 

услуга од чега је 10 радионица у пуној функцији и опремљено са одговарајућом опремом и 

алатом.  

АМД располажу са око 3.000 м2 пословног простора и 10.000 м2 паркинг и простора за 

чување возила. 

АМС РС располаже са посебним телефонским бројем 1285 са дозволом  Регулаторне 

агенције за комуникације БиХ, а који је намјењен свим учесницима у друмском саобраћају 

којима су неопходне услуге и информације. Такође смо опремљени рачунарском опремом, 

посебним ISDN телефонским линијама, мобилним телефонима VIP, web страницом, камерама 

на граничним прелазима, возила опремљена уређајима за сателитско праћење и др. 

 

 

 

 

 



                                

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА АМС РС/АМД ЗА 

ПЕРИОД  ЈАНУАР  -  ДЕЦЕМБАР  2019. године 

 

1. УВОД 

Законом о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске ("Службени гласник РС", број 

01/09 ), регулисано је да АМС РС путем Ауто-мото друштава (у даљем тексту АМД), у свом 

раду обавља послове јавних овлаштења и овлашћења, проводи мјере превентиве и образовања, 

врши послове "Службе помоћ – информације", пружа техничку помоћ моторизованим домаћим 

и страним учесницима у саобраћају итд. 

 

 

2. "СЛУЖБА  ПОМОЋ – ИНФОРМАЦИЈЕ"  

Служба "Помоћ – информације" је јавна служба чији су основни циљеви и задаци: 

 пружање помоћи моторизованим учесницима у саобраћају у случају саобраћајне 

незгоде, квара на возилу; ванредним условима вожње и посебном режиму саобраћаја; 

 да доприноси развоју безбједности саобраћаја пружањем техничке помоћи 

моторизованим домаћим и иностраним учесницима у саобраћају на јавним путевима; 

 да издаје возачима који имају пребивалиште у Републици Српској на њихов захтјев, 

међународну возачку дозволу и дозволу за управљање туђим моторним возилом када 

прелазе државну границу; 

 да пружа туринг помоћ домаћим и страним учесницима у саобраћају непосредно и 

обезбјеђује заштиту и посредовање између тражиоца помоћи, односно ауто-мото туринг 

клуба чији члан тражи помоћ и даваоца те помоћи; 

 давање обавјештења моторизованим учесницима у саобраћају о стању и проходности 

путева, ограничењима и забранама у саобраћају на јавним путевима, и др. 

 АМД, извршиоци СПИ, обављају  послове и задатке СПИ као примарну помоћ по 

позиву на путничким моторним возилима и мотоциклима, са основним циљем пружaња 

техничке помоћ на возилима или уклањања хаварисних возила са путева. У случају да се 

техничка помоћ возила није могла извршити или је возило хаварисано, било је уклоњено из 

путног појаса и превезено до најближег заступника, уговорене фирме, сервиса итд. 

АМД врше и секундарну помоћ која подразумјева превоз непокретних возила ван подручја које 

покрива АМД, извршилац СПИ. Ова помоћ врши се на захтјев корисника, а по одобрењу 

Информативно-диспечерског центра АМС РС. 

 Своје задатке пружања техничке помоћи, уклањање и превоз возила са путева, и 

других задатака СПИ, АМС РС врши путем 28 АМД центра СПИ АМС у току 24 часа 

свакодневно,  док се путем 21 АМД која нису центри СПИ АМС РС врше само услуге 

издавања међународних докумената, образовно-превентивне активности, давање 

обавјештења, учлањивање итд... 
 

  

2.1. Анализа извјештаја о реализованим активностима  АМД за   

       период 01.01. – 31.12. 2019. године 

На основу извјештаја  АМД, у периоду јануар - децембар 2019. године извршено је  

7614 услуга превоза моторних возила и пређенo је 515208 километарa, а просјечно по једном 

превозу возила пређено је 67,70 километара. 

У случају саобраћајне незгоде извршено је 3175 услуга превоза моторних возила, при 

чему је пређено 215768 километара. Просјечно по једном превозу возила пређено је 68,00 

километара. Од тога 2493 превоза или 78,52% извршено је по основу Законом датог права на 

бесплатан превоз, 25 превоза или 0,79% за чланове АМС РС, а 657 превоза или 20,69% за 

остала правна и физичка лица. За извршење услуга превоза по бесплатном праву пређено је 

178256 километара, односно 71,50 километарa по једном превозу, за чланове АМС РС пређено 

је "шлеп-возилима" 7510 километара, односно 300 километара по превозу док је за остала лица 

пређено 30002 километара односно 45,70 километара по превозу. 



                                

 У случају квара на возилу извршенo је 4439 превоза моторних возила и при том је 

пређено 299440 километара, а просјечно по једном превозу возила пређено је 67,50 километара. 

За чланове АМС РС извршене су 623 услуге превоза или 14,03 % од укупног броја услуга 

превоза у случају квара на моторном возилу, при чему је пређено 37947 километара или 60,90 

километара по превозу, док је за остале возаче извршено 3816 услуга превоза или 85,97 % од 

укупног броја услуга превоза у случају квара возила, при чему је пређено 261493 километара 

односно 68,50 километара по превозу.  

Услуге Службе помоћи на путу (ситне интервенције на возилима) учесници у 

саобраћају користили су 356 пута, од тог броја на чланове АМС РС се односи 138 услуга или 

38,76% док се на остале возаче односи 218 извршених  услуга или  61,24%. 

 У радионицама АМД извршено је 3674 услуга, од тога 1471 услуга или 40,04% 

извршено је за чланове АМС, а осталим грађанима у радионицама АМД пружене су 2203 

услуге или 59,96%.  

Са путних појасева магистралних и регионалних путева, путем АМД, уклоњено је 12 

олупина. 

 У току извјештајног периода издато је 1878 међународних возачких дозвола и 6376 

дозвола за управљање туђим моторним возилом.  

АМД су у току извјештајног периода (на основу података добијених мјесечним 

извјештајима од АМД-а) учланила 6823 физичких и 333 правна лица.  

Проценат техничке исправности сервисних СПИ возила износио је 98,59 %, комбија 

97,53 %, аутоприколица 99,67 %, а теретних "шлеп" – возила 91,79%. 

 

 

ПРЕГЛЕД  ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО ВРСТАМА И ГОДИНАМА 

 

  

Превоз у случају 

саобраћајне незгоде 

Превоз у случају 

квара 
Помоћ  на путу 

Услуге у 

радионицама 

Уклоњене 

олупине 

Година 
Број 

услуга 

Пређено 

км 

Број 

услуга 
Пређено км 

Број 

услуга 

Пређено 

км 
Бр. услуга Број 

2007. год. 1325 88892 1006 64901 1171 28909 9299 139 

2008. год. 1878 134297 1247 90633 1629 49787 9028 85 

2009. год. 2375 197056 1103 92639 1663 52515 6657 53 

2010. год. 2421 209794 1366 110669 1222 35371 6132 14 

2011. год. 2675 214536 1776 150970 1321 36846 4772 14 

2012. год. 2458 174283 1794 143088 1301 35590 5173 21 

2013. год. 2707 206016 1820 145127 830 23963 5182 8 

2014. год. 2770 226905 2893 181483 669 12992 4206 36 

2015. год. 2997 227433 2284 163781 530 11743 4360 21 

2016. год. 3290 264442 2582 190032 534 11525 4351 15 

2017. год. 3291 239271 3322 247648 389 10207 4259 37 

2018. год. 3206 230328 4224 297500 338 14022 3883 33 

2019. год. 3175 215768 4439 299440 356 14519 3674 12 

УКУПНО 34568 2629021 29856 2177911 10870 299241 70976 488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 Превоз у случају саобраћајне незгоде 

 
Графикон бр. 4 - Број услуга превоза у случају саобраћајне незгоде 
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         Графикон бр. 5 - Број пређених километара у случају саоб. незгоде 
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 Превоз у случају квара 

  
                 Графикон бр. 6 - Број услуга превоза у случају квара возила 
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      Графикон бр. 7 - Број пређених километара у случају квара возила 
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 Помоћ  на  путу 

 
                  Графикон бр. 8 - Број услуга помоћи на путу 
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                 Графикон бр. 9 - Број пређених километара  помоћи на путу 
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 Услуге у радионицама АМД 

 
                 Графикон бр. 10 - Број услуга у радионицама 
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 Уклањање  олупина 

 
                 Графикон бр. 11 - Број уклоњених олупина 
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У Прилогу Извјештаја је дат Збирни преглед извршених услуга АМД извршилаца СПИ за 

период  јануар - децембар 2019. године са упоредним показатељима за 2018. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 2.2. Извјештај  Информативно-диспечерског центра АМС РС за  

       период 01.01. – 31.12.2019. године 

 

Информативно - диспечерски центар АМС РС оформљен је због централизовања позива 

и давања информација о стању на путевима те позива за помоћ на путу и њиховим даљњим 

прослијеђивањем према АМД на територији Републике Српске, како би возачима на најкраћи 

временски могући начин била указана адекватна помоћ (превоз хаварисаног возила или 

поправак). 

Центар је свакодневно, редовно у току 24 сата у свом раду стајао на располагању 

корисницима услуга, односно: 

 примао позиве за помоћ и организовао помоћ на путу; 

 обављао послове на прикупљању података о временским условима и стању проходности 

путева, ограничења и забрана у саобраћају; 

 давао податке грађанима на упите тражене путем телефона из фонда података; 

 вршио информисање јавности о стању проходности путева, ограничењима и забранама у 

саобраћају на јавним путевима. 

Пласирање информација јавности о стању проходности путева, ограничења и забрана у 

саобраћају на јавним путевима вршено је путем фоно-извјештаја и писаним путем, односно 

путем телефонског факса и интернет мреже. 

Из овог центра вршено је  информисање о стању на путевима у РС, БиХ, Србији,  Црној 

Гори и Хрватској возачима у РС као и јавности у Србији и Црној Гори путем њихових радио-

станица и писаних медија (дневних листова).  

На основу података ИДЦ АМС РС, у току извјештајног периода реализовано је путем 

телефонског факса и e-mail слиједеће: 

 

 Број позива на 1285 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2018 1900 2125 2625 2007 1891 1726 2955 3340 1983 1806 1801 2608 26767 

2019 2911 2015 1678 1913 2771 2597 3004 2873 1716 1548 1500 2007 26533 

ИНДЕКС 

2019/2018 1.53 0.95 0.64 0.95 1.47 1.50 1.02 0.86 0.87 0.86 0.83 0.77 0.99 

 

    

      Графикон бр. 12 - Број позива на 1285 

 
 

 

 

 



                                

 Број писаних извјештаја 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2018 179 171 193 161 166 157 163 176 163 188 179 197 2093 

2019 176 180 175 183 190 196 196 200 168 183 171 181 2199 

ИНДЕКС 

2019/2018 0.98 1.05 0.91 1.14 1.14 1.25 1.20 1.14 1.03 0.97 0.96 0.92 1.05 

 

        Графикон бр. 13 - Број писаних извјештаја 

 
 

 Број фоно извјештаја 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2018 704 672 736 682 690 676 705 720 726 721 687 713 8432 

2019 711 634 698 690 712 694 708 701 705 708 716 711 8388 

ИНДЕКС 

2019/2018 1.01 0.94 0.95 1.01 1.03 1.03 1.00 0.97 0.97 0.98 1.04 1.00 0.99 

 

 

        Графикон бр. 14 - Број фоно извјештаја 

 
 

 

 



                                

 Број позива на 319 – 571 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2018 776 685 824 758 776 753 786 791 817 792 758 789 9305 

2019 808 721 787 773 831 798 794 787 773 795 792 804 9463 

ИНДЕКС 

2019/2018 1.04 1.05 0.96 1.02 1.07 1.06 1.01 0.99 0.95 1.00 1.04 1.02 1.02 

 
        Графикон бр. 15 - Број позива на 319 - 571 

 
 

 

 Број послатих e-mail 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2018 5907 5447 6369 5313 5478 5214 5379 5808 5379 6270 5973 6501 69038 

2019 5808 5940 5841 7839 6270 6468 6468 6600 5577 6039 5643 5973 74466 

ИНДЕКС 

2019/2018 0.98 1.09 0.92 1.48 1.14 1.24 1.20 1.14 1.04 0.96 0.94 0.92 1.08 

 

    Графикон бр. 16 - Број послатих e-mail 

 
 

 



                                

 

У периоду јануар - децембар 2019. године интернет страницу Ауто мото савеза Републике 

Српске посјетило је 431150 грађана. 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО 

2018 19361 27777 18901 15301 12044 19433 33282 39002 26339 22449 24151 33917 291957 

2019 34622 30404 34900 39724 32228 28881 45601 41119 36422 31950 32863 42436 431150 

ИНДЕКС 

2019/2018 1.79 1.09 1.85 2.60 2.68 1.49 1.37 1.05 1.38 1.42 1.36 1.25 1.48 

 
            Графикон бр. 17 - Број посјета интернет страници АМС РС по мјесецима 

 
 

3.  ИЗВЈЕШТАЈ  О ЧЛАНСТВУ У АМС РС  

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР  2019. ГОДИНЕ 

       Подаци о броју важећих чланова АМС РС формирају се на основу извјештаја од 

АМД/АМК, који су документовани са писаним материјалима за учлањење из евиденционих 

листова, на основу којих је број важећих чланова на крају сваког мјесеца је изгледао овако: 

 

Год/мјесец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2018 19495 19308 19777 20042 20192 20412 20620 20963 21260 21427 21795 22030 

2019 22012 22370 22520 22864 23032 23307 23531 23924 24188 24333 24447 24653 

ИНДЕКС 

2019/2018 
1.13 1.16 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.12 1.12 

 

         Графикон бр. 18 – Упоредни преглед броја чланова по мјесецима  

 

 



                                

 

Полазећи од чињенице да број чланова АМС РС, иако у сталном порасту и прешао број 

од 22000 чланова, још увијек није на задовољавајућем нивоу, поготово у срединама са великим 

бројем регистрованих возила, неопходно је наставити започете активности како би се стање 

броја чланова знатно поправило.  

Примјена Одлуке о висини посебне накнаде (Сл. гласник РС бр. 74/07), те Закона о 

овлашћењима АМС РС (Службени гласник РС број 01/09) којим је између осталог регулисано 

плаћање посебне накнаде приликом регистрације путничких и теретних моторних возила и 

утврђена обавеза АМС РС да власницима моторних и прикључних возила у случају саобраћајне 

незгоде на територији БиХ мора пружити бесплатну услугу превоза возила оштећеног у 

саобраћајној незгоди и путника у возилу, у одређеном смислу умањила је потребе једног дијела 

власника моторних возила за чланство у АМС РС. То се прије свега односи на оне који ријетко 

или уопште на напуштају територију БиХ, па им је и право на бесплатан превоз на територији 

БиХ сасвим довољно.  

Са друге стране још увијек није адекватно искоришћена могућност да се сви, или велики 

број возача који су користили право бесплатног превоза и учлани у АМС РС. 

Посебан проблем у привлачењу већег броја чланова представља и чињеница да је све 

више асистентских кућа које путем разних осигурања и других фирми нуде одређене 

погодности међу којима и помоћ на путу, по много већим цијенама  и мањем обиму права у 

односу на  чланство у АМС РС, а након тога склапају уговоре са АМС РС за пружање услуга 

помоћи на путу. 

 Проширење обима чланских права у оквиру постојећих пакета и увођење нових 

чланских пакета усклађених са потребама возача, осигуравајућих друштава и банака је један од 

начина повећања броја чланова, односно неопходно је довршити започете активности на 

успостављању "КЛУБА 1285" у који ће бити укључени сви, за чланове АМС РС, битни 

даваоци услуга (бензинске пумпе, осигурања, радионе, хотели, ресторани, туристичке 

агенције ...). 

Напомињемо да смо у 2014. години потписали уговор са Нестро петролом и израдили 

Заједничку чланску картицу на основу које чланови АМС РС остварују попусте. 

 У 2015. години потписан је уговор са MONDIAL ASISTTANCE GmbH из Беча који 

послује у саставу Allianz групације на основу којег смо створили претпоставке за 

креирање веома јефтиних пакета путне помоћи у цијелој Европи прихватљивих 

осигуравајућим кућама и банкама али и за све грађане БиХ.  

У 2016. години потписали смо стратешке уговоре са ЕУРОС осигурањем и А&К 

асистенцијом на основу којих смо значајно повећали број чланова. 

У 2017. години потписан је уговор са MONDIAL ASISTTANCE GmbH из Беча који 

послује у саставу Allianz групације на основу којег смо креирали веома јефтин  пакет 

путне помоћи  у цијелој Европи,  са великим спектром права и неограниченим бројем 

услуга на коју се има право, прихватљив не само за грађане Републике Српске и БиХ већ 

и за  осигуравајуће куће и банке.  

У 2018. години у циљу повећању броја чланова и проширењу права у оквиру 

постојећих чланских пакета потписан је уговор са „My World“ d.o.o. Sarajevo, на основу 

којег смо бесплатно „обогатили“ своје чланске пакете те за чланове АМС РС обезбиједили 

20000 бесплатних Cashbackworld картица дизајнираних од стране АМС РС, а са којима 

чланови могу при куповини на преко 85000 продајних мјеста у региону као и великом броју 

фирми у цијелом свијету остваривати поврат дијела новца. 

У 2019. години потписан је уговор са ASSISTANCE PARTNER GmbH из Беча који 

послује у саставу Allianz групације на основу којег смо додатно креирали веома јефтине  

пакете путне помоћи  у цијелој Европи,  са великим спектром права и неограниченим 

бројем пута на услугу на коју се има право, прихватљив не само за грађане Републике 

Српске и БиХ већ и за  осигуравајуће куће и банке.  

У току 2020. године наставити разговоре са другим асистентским кућама,  

осигуравајућим кућама, телеком оператерима и банкама, путем којих би се, а на основу 

њихових  картица вјерности повећавао број чланова АМС РС. 

 

 



                                

 

4. ОБРАЗОВНО – ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ У  

    ПЕРИОДУ   ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР  2019. ГОДИН 

 

У периоду од јануара до децембра 2019. године АМС РС и АМД учествовали су у сљедећем 

превентивним активностима: 

 Превентивна активност "Нити једна чаша прије вожње!.“ (јануар 2019. године); 

 Превентивна активност „Буди видљив, не буди фигура” (фебруар 2019. године); 

 Превентивна активност „Освјетлај образ, домаћине! Означи трактор жутим 

ротационим свјетлом.“ (март 2019. године); 

 Превентивна активност „Нити 1 невезан појас“ (април 2019. године); 

- Употреба сигурносних појсева на подручју Републике Српске у току 2019. 

године, резултати истраживања; 

 Превентивна активност"Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад!“ и „Звони да 

те виде! Нека блиста бициклиста! (мај 2019. године); 

 Превентивне активности "Нити једна брза вожња“ (јун 2019. године); 

- Мјерење брзине кретања на путевима републике српске у току 2018. године - 

извјештај 

 Учешће АМС РС и АМД у превентивној активности (кампањи) „Буди паметнији  

телефона“ 

 Превентивна активност „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!“;(септембар 

2019.године) 

 Превентивна активност "Нити једна чаша прије вожње!.“(децембар 2019. године); 

 Саобраћајно образовно такмичења ученика основне школе Републике Српске 

„Дјеца у саобраћају 2019“ 

- Квалификационо саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа 

Републике Српске „Дјеца у саобраћају 2019.“- извјештај; 

- Републичко саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа 

Републике Српске „Дјеца у саобраћају 2019.“- извјештај. 

 Пето Саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа на нивоу БиХ, 

„Сигурно у промету“ – „Безбједно у саобраћајају“ 2019. - извјештај; 

 Додјела награда ауторима најбољих ликовних и литерарних радова на тему 

„Безбједност дјеце у саобраћају“; 

 „Саобраћај у очима дјеце“ конкурс за најбољу фотографију и видео клип из 

безбједности саобраћаја; 

 Испит за чланове школске саобраћајне пароле; 

 „Млади као ризична група у саобраћају“ („Живот после живота“, „пијане 

наочаре“),  

 Учешће АМС РС у обиљежавању манифестације „Дани саобраћаја Републике 

Српске 2019“; 

 Учешће АМС РС и АМД у манифестацијама „Дан безбједности саобраћаја“  



                                

- Дан безбједности саобраћаја у Граду Бијељини; 

- Дан безбједности саобраћаја на Палама; 

- Дан безбједности саобраћаја Општине Прњавор;  

 Учешће АМС РС на манифестацији „Дани отворених врата Полиције Републике 

Српске“;  

 Учешће АМС РС у манифестацији „Дани отворених врата“ Управе МУП РС за 

полицијску обуку; 

 Учешће АМС РС на манифестацији ''Дани отворених врата “ Управе за полицијску 

обуку МУП РС; 

 Активности АМС РС поводом представљања симулатора превртања возила; 

 Посјета представника Европске аутомобилистичке асоцијације (EAC) АМС РС; 

 Пета УН-ова глобална седмица безбједности саобраћаја 

 Учешће АМС РС и АМД „Приједор“ на манифестацији „Шеснаестомајска 

Бициклијада“ у Приједору; 

 Европска седмица мобилности“; 

 Пријекат Едвард „Дан без погинулих“; 

 Школска бициклијада у Козарској Дубици; 

 Заједничке активности „ЕУ инфо центра, канцеларија у Бања Луци“ и АМС РС; 

 Учешће АМС РС и АМД у обиљежавању манифестације „Недјеље дјетета“; 

 Посјета Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав 

Зотовић“ Бања Лука, Извођење саобраћајно образовне представе „Саобраћајна 

чаролија“, 

 Посјета Центру „Заштити ме“, Извођење саобраћајно образовне представе 

„Саобраћајна чаролија“, 

 Посјета Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлости „Бања 

Лука; 

 Посјета малишанима у вртићу „Принцеза Катарина Карађорђевић“ у 

Лакташима 

 Учешће АМС РС и АМД на VIII Међународнј конференцију „Безбједност 

саобраћаја у локалној заједници“ у Бањој Луци: 

 - постављање саобраћајног полигона на платоу између зграда Владе РС; 

 - постављање симулатора „коса раван“ за употребу појаса; 

 - учешће представника АМС РС и АМД у раду VII Међународне конференције. 

 Учешће АМС РС у обиљежавању „Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних  

 Бициклистичко такмичење "Бициклијада - Разбој Лијевче 2019" Разбој,Србац; 

 Учешће АМС РС на манифестацији "Дјечији сајам Бањалука 2019"; 

 Посебне активности АМД; 

 Превентивна контрола техничке исправности возила „Да ли возите технички 

исправно возило 2019“ – извјештај; 

 Активност припреме возила за зимске услове вожње „Безбједна вожња у зимским 

условима» - извјештај; 

 Саобраћајно образовна представа „Мирка“; 



                                

 Саобраћајно образовна представа „Саобраћајне чаролије“ 

 „Обука дјеце у саобраћају“, саобраћајни полигон; 

  “Школа картинга и скутера, ауто, мото и рели активности“; 

 Емитовање РТВ емисија, остале активности из домена превентиве и образовања и 

унапређења рада стручних служби АМС и АМД у области превентиве и 

образовања“. 

4.1. Превентивна активност "Нити једна чаша прије вожње!.“ 

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Републичка управа за 

инспекцијске послове, Ауто мото савез Републике Српске, АМД-а, „Molson Coors Company- 

Jelen Pivo“ и локалне заједнице у периоду од 15. децембра 2018. године до 31. јануара 2019. 

године спроводе превентивну активност под називом "Нити једна чаша прије вожње!“ 

          Алкохол је један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, нарочито оних са најтежим 

посљедицама. Под утицајем алкохола погоршавају се психофизичке способности неопходне за 

безбједно учешће у саобраћају, односно слаби оштрина вида, продужава се вријеме реакције, 

слаби координација и прецизност покрета и др. Такође, повећава се самоувјереност, слаби 

критичност, смањује се осјаћај одговорности, а возач постаје неопрезан и склон непоштовању 

саобраћајних прописа. Ризик од учешћа у саобраћајним незгодама и ризик од смртаног 

страдања расте са порастом концентрације алкохола у крви. Статистички подаци МУП РС за 

2018. годину показују да се у овом периоду у Републици Српској догодило 10.369 саобраћајних 

незгода у којима је тешко повријеђено 620 лица, док је смртно страдало 130 лица. Из саобраћаја 

је искључено 15.503 возача због вожње под утицајем алкохола Због управљања под дејством 

алкохола преко 1,5 g/kg изазвана је 261 незгода.  

Циљ провођења кампање "Нити једна чаша прије вожње!.“ био је повећање нивоа 

безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз смањење броја возача који у саобраћају 

учествују под дејством алкохола. Провођењем кампање покушавло се утицати на промјену 

ставова возача, како не би управљали возилима у саобраћају, ако су под утицајем акохола, те да 

изаберу да их вози особа која није под утицајем алкохола или да користе услуге јавног или 

такси превоза. 

 У току трајања кампање организоване су и промотивне активности у 20 локалних 

заједница, у Републици Српској. Представници локалних заједница, у сарадњи са 

представницима АМД и компаније „Molson Coors Company“ , на погодним локацијама, 

организовале су се различите промотивне активности. На погодним мјестима постављано је 

специјално рекламно возило са великим билбордом "Нити једна чаша прије вожње! Такође, 

сви заинтересовани посјетиоци ових промотивних догађаја имали су могућност да испробају и 

симулатор утицаја алкохола на организам човјека, специјалне „пијане наочаре“ 

За потребе кампање израђени су видео спот, радио џингл, плакат и летак, путем којих се 

преносила порука до циљне групе (возача). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Изглед плаката 

 



                                

 Активности по АМД 

 У току трајања кампање кретало се специјално „караван возило“ по локалним 

заједницама у Републици Српској. Ово возило са обе стране имало је постављене велике 

билборде „Нити 1 чаша прије вожње“, а из возила емитовао се и радио џингл, који је урађен за 

потребе провођења кампање. Са возилом се обишло 20 јединица локалне самоуправе и у тим 

једницама су току децембра представцници АМД, са представницима локалних заједница и 

компаније „Молсон-корс“, организтовали догађаје. Такође, у свим овим локалним заједницама 

сви заинтересовани грађани имали су могућност да испробају и симулатор утицаја алкохола на 

организам човјека, специјалне „пијане наочаре“. 

 

 Активности АМД „Фоча“ 

 Представници АМД „Фоча“ заједно са представницима компаније „Molson Coors 

Company“ организовали су догађај у Фочи. Током догађаја сви заинтересовани грађано имали 

су могућност да испробају симулатор утицаја алкохола на видне способности, специјалне 

„пијане наочаре“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Активности у Фочи 

 

 

 Активности АМД „Сребреница“Братунац 

  

Ауто мото друштво“Сребреница“,Братунац провело је превентивну активност „Нити 1чаша 

прије вожње“. Запосленици АМД“Сребреница“ су у складу са планом кампање а у сарадњи са 

пс братунац,дијелили летке учесницима у саобраћају,возачима и пјешацима и упозоравали их 

на опасност конзумирања алкохола при управљању возилом. у оквиру ове кампање секретар 

Митровић Слађана је гостовала на локалном радију и причала на тему „Нити 1 чаша прије 

вожње“ и тиме упознала слушаоце и са одређеним санкцијама које слиједе при конзумирању 

алкохола у току вожње.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  АМД „Сребреница“ Братунац     

 

 

 

 

 



                                

 Активности АМД „Билећа“ 

 Представници Ауто мото друштва „Билећа“ су заједно са представницима „Molson Coors 

Company- Jelen Pivo“, организовали догађај и активности са симулатором „пијане наочаре“, при 

чему је вршена симулација утицаја алкохола на вид са специјалним „пијаним“ наочарама. 

Кампању „Нити 1 чаша прије вожње“ пропратила је и локална радио станица „Радио Билећа“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Активности у Билећи 

 

 Активности АМД „Љубиње“ 

 Представници АМД „Љубиње“ заједно са представницима „Molson Coors Company- 

Jelen Pivo“ и полицијским службеницима полицијске станице „Љубиње“, организовали су 

догађај на паркиралишту испред тржног центра. Том приликом су сви заинтересовани 

пролазници имали прилику да испробају симулатор утицајала алкохола на организам човјека, 

специјално дизајниране „пијане“ наочаре. 

 

 

 

 

 

 

 

      Активности АМД „Љубиње“ 

 

 

 Активности АМД „Прњавор“ 

 АМД „Прњавор“ Прњавор је провело превентивну активност под називом: „Нити једна 

чаша прије вожње“. Караван возило било је у Прњавору постављено на одређеном пункту, како 

је предвиђњено планом кретања возила. Сви заинтертесовани пролазници имали су могућност 

да испробају симулатор утицаја алкохола на видне способности, такозване пијане наочаре. 

Ову активност је активно пропратио и медиј К3 телевизија из Прњавора, као и локалне радио 

станице. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 Активности у Прњавору 

          



                                

 

 Активности „Уна“ Нови Град 

 Ауто-мото друштво „Уна“ Нови Град провело је превентивну активност „НИТИ 1. 

ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ на подручју општини Нови Град заједно са представницима „Молсон 

Корс - Јелен пиво“, и Полицијске станице Нови Град и Општине Нови Град организован је 

догађај на Тргу Младена Ољаче у Новом Граду. Све активности током овог догађаја 

пропратило је Радио Нови Град. У програму Радија Нови Град емитована је емисија „Нити 1. 

чаша прије вожње“, гдје је представник – секретар АМД „Уна“ дао изјаву, заједно са 

учесницима у саобраћају, возачима моторних возила, те пјешацима. У склопу ове активности 

пролазници, углавном млађе особе, имали су прилику да пробају „пијане наочаре“ и увјере се 

како алкохол дјелује на видне способноцти и концентрацију возача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Активности у Новом Граду 

 

 

 

 Активности осталих АМД 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Рогатица“ 

       АМД „Берковићи“ 

 

4.2. Превентивна активност "Буди видљив – не буди фигура!“ 

АМС РС и АМД у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, Агенцијом за 

безбједност саобраћаја и Министарством унутрашњих послова Републике Српске, проводили 

су превентивну активност под називом „БУДИ ВИДЉИВ – НЕ БУДИ ФИГУРА“, у периоду 

од 12. до 28. фебруара 2019. године.  

 У саобраћајним незгодама у Републици Српској у току 2018. године смртно je страдалo 

27 пјешака. Већина незгода догодила су у ноћним условима одвијања саобраћаја, ван насеља, 

на отвореном и неосвијетљеном дијелу пута. 



                                

 Провођење активности „Буди видљив не буди фигура“ има за циљ повећање 

безбједности пјешака у саобраћају.  

 Током трајања наведене активности пјешацима се указивало на опасности којима су 

изложени приликом кретања коловозом пута, у ноћним и условима смањене видљивости. 

Такође, подсјетили смо пјешаке на њихову обавезу употребе свјетлоодбојног прслука и других 

средстава за освјетљавање пјешака, када се крећу коловозом пута ван насеља, ноћу и у 

условима смањене видљивости, као и на поштивање правила саобраћаја, која се односе на 

кретање пјешака. Очекује се промјена ставова и понашања пјешака, те већа употреба средстава 

за њихово освјетљавање. 

 Утицало се и на возаче, како би смањили брзину кретања и кретали се са повећаном 

опрезношћу на дионицама путева, и зонама гдје се може очекивати повећано кретање пјешака. 

Возачима се указивало и на значај исправности и чистоће уређаја за освјетљавање пута, на 

возилу, како би могли на вријеме уочити пјешаке у ноћним и условима смањене видљивости. 

Такође, покушало се указати возачима и лицима која се превозе у возилу, на потребу 

кориштења свјетлоодбојног прслука приликом напуштања возила на јавном путу.  

 Порука "Буди видљив, не буди фигура" преносиће се до пјешака писаним материјалима 

(леци, плакати) радио џинглом, on-line и другим средствима информисања.  

 Допринос АМД у повећању безбједности пјешака у саобраћају и смањивањем њиховог 

страдања огледаће се кроз подјелу летака учесницима у саобраћају и постављању плаката на 

посебно предвиђеним мјестима за плакатирање, као и учешћем у локалним писаним и 

електронским средствима информисања. Леци и плакати послани су ауто мото друштвима 

путем поште. Ауто мото друштва могу пропратити активност и на web странама од АМД. 

 

 Активности у ОШ "Младен Стојановић" Бронзани Мајдан 

 Представници Ауто-мото савез Републике Српске, посјетили су 11. фебруара 2019.  

основну школу “Младен Стојановић“ у Бранзаном Мајдану, поводом провођења превентивне 

активности „Буди видљив, не буди фигура”, и због поновног активирања  саобраћајне секције у 

овој школи. Приликом посјете одржано је интерактивно саобраћајно образовно предавање за 

ученике првог, другог и трећег разреда ове школе. Са учениицима се разговарало о основним 

правилима саобрћаја, каја су неопходна за њихово самостално кретање на путу од куће до 

школе и обрнуто, а посебну пажњу смо посветили кретању пјешака дуж коловоза ноћу и у 

условима смањене видљивости. 

 АМС РС је за све ученике ове школе, од првог до петог разреда, обезбједнио сликовнице 

и бојанке "Десет лекција које живот значе", као и свјетлоодбојне беџеве „смајлиће“. 

АМС РС и АМД у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, Агенцијом за 

безбједност саобраћај и Министарством унутрашњих послова Републике Српске, проводи 

превентивну активност под називом „БУДИ ВИДЉИВ – НЕ БУДИ ФИГУРА“, у периоду од 

11. до 28. фебруара 2019. године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активносати у ОШ у Бронзаном Мајдану 

 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 Активности у ОШ "Петар Петровић Његош" у Масловарама  

 Прдставници Ауто-мото савеза Републике Српске, Агенције за безбједност саобраћаја 

РС, МУП РС и Ауто-мото друштва "Котор Варош“ посјетили су 26. фебруара основну школу 

„Петар Петровић Његош“ у Масловарама, општина Котор Варош, поводом провођења 

превентивне активности „Буди видљив, не буди фигура”. Приликом посјете одржано је 

саобраћајно образовно предавање за ученике првог, другог и трећег разреда ове школе. Након 

одржаних предавања ученицима су подјељене сликовнице и бојанке "Десет лекција које живот 

значе", као и рефелективни привјесци „смајли“. Приликом посјете, са ученицима, као и 

наставним кадром ове школе, разговарало се о проблемима с којима се сусрећу дјеца, приликом 

доласка и одласка у школу. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности у ОШ у Масловарама 

 

 Активности у ОШ "Вук Караџић" у Ситнешима 

 Представници АМС РС посјетили су 22. фебруара 2019. године основну школу „Вук 

Караџић“ у Ситнешима, код Српца. Том приликом за ученике од првог до петог разреда ове 

школе одржана су интерактивна саобраћајно образовна предавања под називом „10 лекција које 

жоивот значе“, чиме су им пружене могућности да усвоје основна правила која су неопходна за 

њихово самостално и безбједно учешће у саобраћају. Присутним ученицима су подјељени 

сликовнице и бојанке „10 лекција које живот значе“, рефлективни привјесци „смајли“ и други 

едукативни материјали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности у ОШ у Ситнешима 

 

 Активности АМД „Семафор“ Зворник 

Поводом кампање „Буди видљив - не буди фигура“ представници АМД“Семафор“ 

Зворник и полицијске управе  су у мјесецу  ФЕБРУАРУ вршили подјелу свјетлоодбојне 

прслуке пјешацима и возачима моторних возила у мјесним заједницама Челопек, Кисељак, 

Јасеница и другим насељима која су мање освјетљена. 

Полицијски службеници Полицијске управе Зворник у сарадњи са представницима 

Ауто-мото друштва „Семафор“ Зворник,организовали су едукативна предавања за Основне 

школе “Вук Караџић” Роћевић  у подручној школи у Кисељаку, ученицима од првог до петог 

разреда  са циљем безбједног учешћа дјеце у саобраћају, те су подјељени свјетлоодбојни 

прслуци, свјетлоодбојни предмети, едукативни летци и плакате  



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Активности АМД „Семафор„ Зворник 

 

 Активности АМД „Уна“ Нови Град 

Представници АМД „Уна“ Нови Град у сарадњи са Полицијском станицом Нови Град у 

току трајања активности вршили су подјелу свјетлоодбојних прслука у мјесним заједницама: 

Добрљин, Сводна, Рудице и Блатна. Све мјесне заједнице налазе се уз магистралне путеве. Том 

приликом подијели смо двадесет свјетлоодбојних прслука мјештанима и пролазницима ових 

мјеста. 

Секретар АМД „Уна“ у склопу реализације ове превентивне активности дао је изјаву за 

програм Радија Нови Град. Комплетну активност фотографисали смо, а извјештај о активности 

објављен је на сајту Општине Нови Град, Радија Нови Град и порталима у Костајници.  

 

 Активности осталих АМД 

 Представниџи осталих АМД у току трајања активности самостално или у сарадњи са 

представницима МУП РС и основних школа (чланови школских саобраћајних патрола) , 

вршили су подјелу едукативних материјала пјешацима и возачима, те постављали плакате на 

погодним мјестима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 АМД „Берковићи“  АМД „Билећа“  АМД „Шамац“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМД „Осмаци“     АМД „Сигурност“ Бијељина 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 АМД „Сребреница“      АМД „Рогатица“  

 

       

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења превентивне 

активности “Буди видљив не буди фигура“ 

10. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава почетка превентивне активности "Буди видљив, не буди фигура 2019" у 

Бронзаном Мајдану код Бањалуке. 

11. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са предавања на тему "Десет лекција о саобраћају које живот значе" 

одржаног за основце из Бронзаног Мајдана код Бањалуке у оквиру почетка превентивне 

активности "Буди видљив, не буди фигура 2019" . 

 

12. ФЕБРУАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Прилог са предавања на тему "Десет лекција о саобраћају 

које живот значе" одржаног за основце из Бронзаног Мајдана код Бањалуке у оквиру почетка 

превентивне активности "Буди видљив, не буди фигура 2019" . 

13. ФЕБРУАР 

Радио Станице: 

- Радио Републике Српске - Емисија "Отворени талас" - Укључење у програм поводом почетка 

превентивне активности "Буди видљив, не буди фигура 2019". 

 

22. ФЕБРУАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај  са предавања на тему "Десет лекција о саобраћају које живот значе" 

одржаног за ученике Основне школе "Петар Петровић Његош" из Ситнеша код Српца у оквиру 

превентивне активности "Буди видљив, не буди фигура 2019". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Канал 3 - Прилози са предавања на тему "Десет лекција о саобраћају које живот значе" 

одржаног за ученике Основне школе "Петар Петровић Његош" из Ситнеша код Српца у оквиру 

превентивне активности "Буди видљив, не буди фигура 2019". 

 

4.3. Превентивна активност „Освјетлај образ домаћине, означи трактор жутим 

ротационим свјетлом“ 

 Ауто мото савез РС и ауто мото друштва заједно са Министарством саобраћаја и веза 

РС, Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде РС, Министарством 

унутрашњих послова РС, Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, и локалним 

заједницама, у периоду од 14. до 31. марта 2019. године проводили су превентивну активност 

(кампању) под називом „Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим 

свјетлом“.  



                                

           Циљ провођења кампање „Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим 

ротационим свјетлом“ јесте повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској 

кроз повећање безбједности возача трактора, на јавним путевима. Циљна група су возачи 

трактора. 

            Кампањом се покушало утицати на промјену ставова код возача трактора како би на 

јавном путу учествовали са технички исправним трактором, чистим и исправним 

свјетлосносигналним уређајима, користили жуто ротационо свјетло, безбједно превозили лица 

и терет на тракторској прилколици, поштивали саобраћајна правила и слично. Реализацијом 

кампање очекује се веће поштовање прописа из безбједности саобраћаја и повећан опрез возача 

на јавном путу, већи степен техничке исправности трактора и прикључних возила за трактор, 

веће кориштење жутог ротационог свјетла приликом кретања по јавном путу, безбједнији 

превоз лица и терета на тракторским приколицама . 

 Кампања „Освјетлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом“, 

проводила се преношењем поруке до циљне групе средствима масовне комуникације, путем 

телевизије, радио станица, штампаних материјала (летака, плаката, текстова у писаним 

средствима информисања), интернет портала и у свакодневним извјештајима ИДЦ АМС РС.  

 

 Активности у Шамцу 

 Саобраћајно образовна кампања „Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим 

ротационим свјетлом“ званично је почела 14. 03. 2019. године, у Шамцу, у организацији 

Ауто мото савеза Републике Српске и Ауто мото друштва „Шамац“ Шамац. Тим поводом 

окупљено је око 30 возача трактора са подручја ове општине, у мјесној заједници Тишина, на 

платоу испред зграде ове мјесне заједнице. Представници АМС РС, Агенције за безбједност 

саобраћаја Републике Српске, АМД „Шамац“ и локалне заједнице, општине Шамац,  

посјетили су окупљене возаче трактора са подручја ове општине. Током посјете одржана су 

едукативна предавања као и информативни разговор о значају поштивања прописа из 

безбједности саобраћаја, безбједног управљања трактором те безбједног превоза лица и терета 

на трактору и тракторској приколици. Окупљеним трактористима подјељена су жута 

ротациона свјетла, свјетлоодбојне 3М траке, као и едукативни материјали. 

 

 

 
 

 
 

 

 

    Активности у Тишини, Шамац  

 

 Активности АМД „Доњи Жабар“ у Пелагићеву 

 У организацији АМС РС и АМД „Доњи Жабар“ Доњи Жабар организовано је 22. марта 

окупљање тракториста са подручје ове општине. Окупљене трактористе посјетили су 

представници Ауто мото савеза Републике Српске, АМД „Доњи Жабар“ Доњи Жабар, АМД 

„Оптима“ Модрича, АМД „Ауто –Угљевик“ и општине Пелагићево.  

 Током посјете одржано је и саобраћајно образовно предавање за окупљене возаче 

трактора, а вршена је и подјела жутих ротационих свјетала, свјетлоодбојних 3М трака за 

тракторске приколице, те едукативних материјала. 

 

 



                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Активности у Пелагићеву 

 Активности АМД „Бања Лука“ у Бронзаном Мајдану, Бања Лука 

 У организацији АМД „Бања Лука“ и Ауто мото савеза Републике Српске организовано 

је 28. марта 2019. године окупљање возача тракотра из Бронзаног Мајдана, код Бања Луке. 

Преко 30 возача трактора је одслушало саобраћајно образовно предавање о правилној и 

безбједној употреби трактора и тракторске приколице. 

 Након предавања возачима трактора подјељена су жута ротациона свјетла као и 

свјетлоодбојне 3Д траке за тракторске приколице. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Активности у Бронзаном Мајдану 

 

 

 Активности АМД „Прњавор“  

 Представници АМД „Прњавор посјетили су сточну пијацу у Прњавору, те присутне 

возаче трактора на пијаци упознали са провођењем превентивне активности „ Освјетлај образ 

домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлом“ као и њиховом обавезом употребе 

жутог ротационог свјетла на трактору , за вријеме вожње на јавном путу. Подјељена су и жута 

ротациона свјетала оним возачима који их нису имали, као и едукативни материјали. 

Ову активност је активно пропратио К3 телевизија из Прњавора као и локалне радио 

станице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Активности АМД „Прњавор“ 

 

 Активности АМД „Приједор“  

 Ауто мото друштво Приједор у сарадњи са ПУ Приједор, Полицијском станицом за 

безбједност саобраћаја и Градском управом Приједор, службом за рад са мјесним заједницама, 

организовало је 26. марта окупљање тракториста са подручја Мјесне заједнице Брезичани, а 

поводом провођења превентивне активности под називом „Осветлај образ, домаћине! Означи 

трактор жутим ротационим свјетлом“.  

 Наведена МЗ изабрана је због близине комуникације са магистралним путем Приједор-

Бања Лука. На скуп, који је одржан испред друштвеног дома, у времену од 12-12,30 часова, се 

одазвало 10 грађана од којих је пет довезло и тракторе. У обраћању присутнима Мирко Бркић, 

секретар АМД и Гаврановић Горан, овлаштено лице испред Полицијске станице за безбједност 

саобраћаја Приједор, указали су на значај и законску обавезу посједовања и кориштења жутог 

ротационог свјетла, обавезу регистрације трактора, посједовања возачке дозволе, безбједан 

превоз лица и терета и придржавања правила саобраћаја када се крећу по јавним путевима. 

Учесницима скупа подјељен је пропагандни материјал и 10 жутих ротационох лампи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активнодти АМД „Приједор“ 

 

 

 Активности АМД „Семафор“ Зворник 

 

 Представници Ауто мото друштва „Семаор“ Зворник у сарадњи са Полицијском 

станицом Зворник провели су превентицну активност „Освјетлај образ, домаћине! Означи 

трактор жутим ротационим свјетлом“, у периоду од 14.03.-31.03.2019.године. Активност се 

проводила на подручј мјесних заједница Каракај, Челопек и Тршић, а током трајања активнпсти  

возачима трактора су подјељена жута ротационоа свјетла, свјетлоодбојни прслуци и 

едукативни материјали. Проведене активности су пропратили и сљедећи локални медији: 

„Радио Освит“, те веб портали “Зворник данас“, Инфо Бирач, Зворничка.ба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Активности АМД „Семафор“ Зворник 



                                

 

 Активности АМД „Балкана“ Мркоњић Град 

 Представнциц АМД „Балкана“ Мркоњић Град су током марта у сарадњи са полицијским 

службеницима Полицијксе станице Мркоњић Град провели превентивну активност „Осветлај 

образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим свјетлом“. У току трајања активности 

возачима трактора су подјељена жута ротациона свјетла и едукативни леци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Активности АМД „Балкана“ Мркоњић Град 

 

 Активности осталих АМД 

  Представниџи осталих АМД у току трајања активности су самостално или у сарадњи са 

представницима МУП РС и основних школа (чланови школских саобраћајних патрола) , 

вршили подјелу едукативних материјала пјешацима и возачима, те постављали плакате на 

погодним мјестима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Билећа“ Билећа       АМД „Сребреница“ Братунац 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења превентивне 

активности “Осветлај образ, домаћине! Означи трактор жутим ротационим 

свјетлом“ 

 

5. МАРТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Гостовање поводом предстојеће кампање за возаче 

трактора и најава попуста на чланство АМС РС за престојећи 8. март, Међународни дан жена. 

7. МАРТ 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава попуста АМС РС на чланство поводом 8. марта, Међународног дана жена. 

8. МАРТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ - Тематски прилози поводом 8. марта, Међународног дана жена и геста АМС РС 

да даје попуст на чланство. 

13. МАРТ 



                                

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава почетка превентивне кампање "Освјетлај образ домаћине, означи трактор 

жутим ротационим свјетлом!" у Мјесној заједници Тишина у општини Шамац. 

14. МАРТ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са почетка превентивне кампање "Освјетлај образ домаћине, означи трактор 

жутим ротационим свјетлом!" одржаног у Мјесној заједници Тишина у општини Шамац. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Канал 3 - Прилози са почетка превентивне кампање "Освјетлај образ домаћине, означи 

трактор жутим ротационим свјетлом!" одржаног у Мјесној заједници Тишина у општини 

Шамац. 

15. МАРТ 

Новинске куће: 

- Независне новине, Глас Српске - Извјештај са почетка превентивне кампање "Освјетлај образ 

домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлом!" одржаног у Мјесној заједници Тишина 

у општини Шамац. 

Дневни листови: 

- Вечерње новости - Тематски текст о учешћу возача трактора на путевима РС, а поводом 

превентивне кампање "Освјетлај образ домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлом!" 

која је почела у Мјесној заједници Тишина у општини Шамац. 

4.4. Превентивна активност „Нити један невезан појас“ 

АМС РС и АМД су у току 2019. године учествовали заједно са Министарством 

саобраћаја и веза Републике Српске, Министарством унутрашњих послова Републике Српске и 

Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, у периоду од 16. априла до 31. октобра 

2019. године, у провођењу превентивне кампање под називом „Нити 1 невезан појас!“. Циљ 

провођења ове кампање јесте повећање употребе сигурносних појасева код корисника возила.  

У оквиру наведене кампање АМС РС и АМД вршили су истраживање употребе 

сигурносних појасева код корисника возила и њихових ставова о сигурносном појасу. 

У оквиру наведене кампање у току 2019. године АМС РС и АМД су: 

 извршили истраживање понашања о употреби безбједносних појасева на путевима 

Републике Српске (прво и друго бројање); 

 проводили превентивне активности у периоду од од 19. априла до 20. октобра 2019. 

године. 

 Провођење ове кампање има за циљ повећање употребе сигурносних појасева код 

корисника возила који учествују у саобраћају на путевима Републике Српске. Велики број 

истраживања проведених у свијету доказао је ефикасност употребе сигурносних појасева. 

Употребом сигурносних појасева смањује се вјероватноћа смртног страдања за 40-50 % код 

возача и путника на предњим сједиштима и за око 25 % код путника на задњим сједиштима.  

 Ауто мото савез Републике Српске и ауто мото друштва од 2012. године прате степен 

употребе сигурносних појасева на путевима Републике Српске, као једног од основних 

индикатора безбједности саобраћаја, како би се стање безбједности саобраћаја пратило и 

оцјењивало не само на основу броја и посљедица саобраћајних незгода, већ и на основу 

вриједности истражених индикатора). Први дио истраживања (прво бројање) извршено је прије 

проведене кампање, 16. и 18. априла, како би се утврдио постојећи степен употребе 

сигурносног појаса код корисника путничких возила (возача, сувозача, путника на задњем 

сједишту) и теретних возила (возача и путника). Други дио истраживања (друго бројање) 

вршено је после проведене кампање и репресивних активности (29. и 31. октобра 2019. године), 

како би се уочили ефекти проведених мјера. 

Бројање је извршено на тачно задатим локацијама и у временским интервалима у току 

дана. Ауто мото друштва у току првог бројања евидентирали су употребу/неупотребу 

сигурносног појаса код : 

 возача, сувозача (одрасли и дјеца) и путнике на задњим сједиштима (одрасле и дјецу) у 

путничким аутомобилима (по задатом минималном узорку); 

 возаче и сувозаче у теретним возилима. 



                                

 У периоду од 19. априла до половине октобра 2019. године АМС РС и АМД проводили 

су  превентивне и репресивне активности, те у том периоду ће се постављати плакати и вршити 

подјела летака учесницима у саобраћају. Како би се постигли ефекти повећања употребе 

сигурносних појасева, те како би се утицало на промјену ставова код корисника возила, порука 

ће се до циљне групе преноситити материјалима који су израђени за потребе кампање (радио 

спотови, билборди, леци и др.). За потребе провођења превентивних активности АМС РС 

финансирао је штампање 10 000 летака и 200 плаката, као и њихову дистрибуцију до АМД на 

подручју Републике Српске, односно до циљне групе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Изглед плаката 

 Званичан почетак активности у Лакташима 

Представници Министарства саобраћаја и веза, Министарства унутрашњих послова, 

Миистарства здравља и социјалне заштите, Ауто-мото савеза Републике Српске, Агенције за 

безбједност саобраћаја Републике Српске, Ауто-мото друштва „Лакташи", општинске управе 

Лакташи, ватрогасне јединице из Лакташа, Црвеног крста Лакташи и Хитне помоћи Лакташи, 

организовали су 22. априла 2019. године у Лакташима званичан почетак кампање „Нити 1 

невезан појас!“. Тим поводом на централном градском тргу у Лакташима извршена је 

симулација саобраћајне незгоде те постављени симулатори употребе појаса приликом чеоног 

судара и превртања возила, у случају саобраћајне незгоде. Током наведених активности 

окупљени грађани и ученици средњих школа имали могућност да испробају наведене 

симулаторе и осјете значај употребе сигурносног појаса у случају саобраћајне незгоде и при 

малим брзинама кретања, до 10 км/х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активности у Лакташима 

 

 

 

 



                                

 Активности АМД поводом провођења наведене кампање 

 

 У периоду од 19. априла представници ауто мото друштва вршили су подјелу летака 

возачима и постављали плакате на мјестима погодним за плакатирање. На веб порталима АМС 

РС и АМД пропраћено је провођење ове превентивне активности. Представници АМС РС и 

ауто мото друштава учествовали су у радио и телевизијским емисијама које су се бавиле 

тематиком употребе сигурносних појасева код корисника возила. Учесници у саобраћају су у 

свакодневним извјештајима Информативно диспечерског центра АМС РС информисањи о 

провођењу ове активности. 

Током трајања кампање радници АМС РС и АМД анонимно су обавили прво од два 

овогодишња бројања употребе безбједносног појаса у возилима у оквиру дугогодишњег 

пројекта "Истраживање употребе безбједносних појасева у Републици Српској и ставова о 

прихватању и употреби појасева у аутомобилима на подручју Републике Српске". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  АМД „Љубиње“       АМД „Сребреница“   АМД „Осмаци“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМД „Берковићи“   АМД „Шековићи“  АМД „Берковићи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  АМД „Семафор“ Зворник   АМД „Љубиње“ Љубиње 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Доњи Жабар“   АМД „Билећа“    АМД „Шековићи“ 

 

 Употреба сигурносних појсева на подручју Републике Српске у току 2019. године - 

резултати истраживања; 

 АМС РС и ауто мото друштава, у току 2019. године, у оквиру кампање: „Нити 1 

невезан појас!, спровели су истраживање понашања корисника путничких и теретних возила и 

ставова возача о прихватању и употреби сигурносних појасева на подручју Републике Српске.  

 У току 2019. године истраживање се проводило у два дијела, прије и после проведених 

превентивних и репресивних активности. Циљ провођења истраживање био је сагледавање 

постојећег стања степена употребе сигурносног појаса код возача, сувозача и путника на 

задњим сједиштима у путничким аутомобилима, као и возача и сувозача у теретним возилима, 

ради његовог побољшања, као и праћење ефеката проведенe кампањe и репресивних 

активности у току 2019. године. Истраживање је проведено на одређеним локацијама, на 

путевима у насељу, ван насеља и аутопуту. 

 Метод истраживања који је кориштен како би се добио степен употребе сигурносног 

појаса јесте непосредно опажање возача и путника у возилима, на терену. Ставови возача о 

прихватању и употреби сигурносног појаса добијени су методом анкете возача. 

 Употреба сигурносних појасева једна је од најефикаснијих мјера смањења стопе страдања 

у саобраћају. Употребом пасивних елемената безбједности, сигурносних појасева уз ваздушне 

јастуке и наслоне за главу, као и сигурносних заштитних система за дјецу ублажавају се 

посљедице саобраћајних незгода. Разним научно истраживачким радовима доказана је 

ефикасност употребе сигурносних појасева на смањење стопе страдања у саобраћајним 

незгодама. Сигурносни појасеви не утичу на број саобраћајних незгода, него као пасиван 

елемент безбједности возила ефикасно ублажавају посљедице саобраћајних незгода (смањење 

погинулих и повријеђених лица). Иако је употреба сигурносног појаса у Републици Српској 

прописана и обавезна (ЗООБС БИХ), како за возаче, тако и за остале путнике у возилу, 

постојећа техничка рјешења омогућавају избор корисницима возила да ли ће их користити или 

не. Одлука о употреби сигурносног појаса зависи од свијести корисника (возача и путника) у 

возилима. 

 На основу проведених истраживања у свијету, када чеони судар наступи при брзини од 

око 50 km/h, невезани путници бивају одбачени унапријед силом од око три и по тоне, и тада по 

правилу наступају тешке тјелесне повреде, а често и смрт. Ако корисници возила не користе 

сигурносне појасеве, постоји велика вјероватноћа да погину и претрпе тешке тјелесне повреде. 

Невезан путник или дијете на задњем сједишту возила је веома опасно за возача и сувозача. 

Постоји велика могућност да ће возач и сувозач погинути или претрпјети тешке тјелесне 

повреде када тјело невезаних путника на задњем сједишту удари у њих. 

 У земљама које су успоставиле ефикасан и одржив систем управљања безбједношћу 

саобраћаја (Шведска, Велика Бринтанија, Холандија, Њемачка, Аустрија, САД и др.) 



                                

забиљежен је врло висок проценат коришћења сигурносних појасева (преко 90 %). Такође, код 

појединих развијених земаља (Њемачка , Велика Британија, Аустралија) проценат коришћења 

сигурносних појасева на задњим сједиштима креће се и до 90 %. У Извјештају Свјетске 

здравствене организације о стању безбједности саобраћаја наведено је да се употребом 

сигурносних појасева на предњим сједиштима ризик од смртног повређивања смањује до 50%, 

а на задњим сједиштима до 75%.  

 Праћење и оцјењивање стања безбједности саобраћаја раније се вршило само на основу 

броја саобраћајних незгода и њихових посљедица. Овакав вид праћења и оцјењивања стања 

безбједности саобраћаја не нуди довољан увид у факторе који утичу на ниво безбједности 

саобраћаја, укључујући и оне које се могу контролисати, те не пружа поуздане информације о 

постојећем стању, као и о предузимању адекватних мјера и активности. Помоћу индикатора 

безбједности саобраћаја омогућено је и праћење ефикасности реализованих мјера и активности. 

Употреба сигурносних појасева у Републици Српској –резултати мјерења 2019. године 

 Истраживањем су обухваћени возачи, сувозачи и путници на задњим сједиштима у 

путничким аутомобилима, односно њихово стварно понашање са аспекта употребе 

сигурносних појасева. У теретним возилима употреба сигурносних појасева анализирана је код 

возача и сувозача. 

 Циљ истраживања био је утврђивање степена употребе сигурносних појасева, прије и 

после спроведених превентивних и репресивних активности. У истраживању је кориштен 

метод посматрања (непосредно опажање возача и путника у возилу, на терену). Метод 

посматрања (непосредног опажања на терену) заснован је на бројању и евидентирању возача и 

путника у возилу који су користили појасеве у вожњи чиме се добио степен употребе 

сигурносних појасева у Републици Српској, у путничким и теретним возилима, прије и после 

кампање. 

 Први дио истраживања (прво бројање) извршено је прије проведене кампање, 16. и 18. 

априла, како би се утврдио постојећи степен употребе сигурносног појаса код корисника 

путничких возила (возача, сувозача, путника на задњем сједишту) и теретних возила (возача и 

путника). Други дио истраживања (друго бројање) вршено је после проведене кампање и 

репресивних активности (29. и 31. октобра 2019. године), како би се уочили ефекти проведених 

мјера. 

 Времена опажања на терену бирана су тако да обезбједе репрезентативност узорка, 

односно да се добију довољно велики узорци. Мјерење је обављено у дневним условима 

саобраћаја, прије подине (од 08,00 до 10,00) и поподине (од 14,00 до 16,00). За бројања су 

одабрани уторак и четвртак.  

 Мјерење употребе појаса вршено је на мјерним мјестима гдје се возила спорије крећу или 

стоје (раскрснице, бензинске пумпе и сл.) 

 Први дио истраживања (прво бројање) у току 2019. године проведено је 16. и 18. априла. 

Након првог бројања опажено је 27231 путничких возила на свим локацијама опажања, односно 

добијен је узорак од 27231 возачa, 12595 сувозача и 7053 путника на задњем сједиштуУ насељу 

су прикупљени подаци о употреби појаса од 14248 возача (14248 возила), 6463 сувозача и 3713 

путника на задњем сједишту. Ван насеља су прикупљени подаци о употреби безбједносног 

појаса код 11444 возача (возила), 5462 сувозача и 3132 путника на задњем сједишту. На 

аутопуту опажено је 1539 возила (возача), 670 сувозача и 208 путника на задњем сједишту. 

Опажено је и 7044 теретна возила, за које се евидентирала употреба сигурносних појасева код 

7044 возача и 1435 сувозача.  

 Након првог дијела истраживања спроведена је шестомјесечна кампања превентивне и 

репресивне активности, које су се проводиле од половине априла до краја октобра 2019. године. 

 Други дио истраживања проведен је 29. и 31. октобра 2019. године. У другом дијелу 

истраживања (друго бројање) опажено је 26984 возила (возача), 12047 сувозача и 7084 путника 



                                

на задњем сједишту. У насељу су прикупљени подаци о употреби безбједнсосног појаса од 

опажених 14186 возила. У њима је евидентирано 14186 возача, 6266 сувозача и 4128 путника на 

задњим сједиштима. Ван насеља евидентирано је 11308 возилo у којима је опажено 11308 

возача, 5034 сувозача и 2775 путника на задњем сједишту. На локацијама на аутопуту 

евидентирано је 1490 возила, односно 1490 возача, 747 сувозача и 181 путника на задњем 

сједишту.  

У току другог бројања опажено је 7133 теретних возила за које се евидентирала 

употреба/неупотреба сигурносних појасева код 7133 возача и 1334 путника. 

 

 Резултати употребе сигурносних појасева код корисника путничких возила  

 

Употреба сигурносних појасева код возача (укупно насеље, ван насеља и аутопут)  

 У току 2019. године анализирајући податке добијене непосредним опажањем возача на 

терену (укупно путеви у насељу, ван насеља и аутопут), прије проведене кампање, добијено је 

да сигурносни појас користи 67 % (66,78 %) возача у току вожње на путевима Републике 

Српске. Након проведене једномјесечне кампање и повремених репресивних активности, те 

након извршеног другог бројања, забиљежено је да 69 % (68,94 %) возача користи безбједносне 

појасеве (график 1). Спроведена кампања (превентивне и репресивне активности) у току 2019. 

године проводила се шест мјесеци и утицала је на повећање употребе сигурносних појасева код 

возача (укупно локације у насељу, ван насеља и аутопут) у односу на резултате са првог 

бројања у току 2019. године за 2% (2,16 %). Употреба сигурносног појаса након првог бројања 

у току 2019. године остала је иста (67%) у односу на резултате са другог бројања које је 

проведено у току 2018. године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

График 1. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код возача (укупно  

                                  све локације опажања) након првог и другог бројања  у току 2019. Године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Табела 1. Приказ полне структуре узорка и процентуалне употребе појаса код опажених 

возача од 2012. до 2019.  

6одине 

возачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско укупно мушко женско укупно 

2012. год 

број 

опажених 24136 4628 28764 19741 3763 23504 

везаних (%) 35.56 56.14 38.87 47.26 67.18 50.45 

2013. год 

број 

опажених 30886 6152 37038 29208 5356 34564 

везаних (%) 42.09 58.44 44.81 44.75 62.7 47.53 

2014. год 

број 

опажених 24231 4780 29011 22799 4013 26812 

везаних (%) 39.87 59.18 43.05 46.8 62.75 49.18 

2015.год. 

број 

опажених 23763 4857 28620 24094 5267 29361 

везаних (%) 45.52 63.25 48.53 47.49 67.63 51.1 

2016.год. 

број 

опажених 26426 5605 32031 22897 5070 27967 

везаних (%) 45.59 63.44 48.42 43.53 61.58 46.80 

2017. год 

број 

опажених 19894 4936 24830 22922 5328 28250 

везаних (%) 58.89 73.66 61.82 58.49 74.06 61.43 

2018.год 

број 

опажених 19646 5640 25286 17700 5347 23047 

везаних (%) 59.32 71.65 62.07 63.60 77.18 66.75 

2019.год 

број 

опажених 21266 5965 27231 20893 6091 26984 

везаних (%) 63.47 78.61 66.78 65.31 81.40 68.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 2. Проценат употребе сигурносног појаса код возача, укупно на свим локацијама 

опажања,у периоду од 2012. до 2019. године 

 

 Анализирајући резултате добијене непосредним опажањем возача, посматрано по 

локацијама опажања и по полу (табела 1.), у свим годинама у којима је вршено истраживање, 

уочено је да возачи мушког пола мање користе сигурносне појасева у односу на возаче женског 

пола. Код возача женског пола стопа употребе појаса је већа на путевима у насељу, ван насеља 

и аутопуту у односу на возаче мушког пола (график 4).  



                                

 Анализом резултата употребе сигурносних појасева код возача како у току 2019. године, 

тако и у току свих претходних година, уочено је да сигурносни појас у насељу користи мање 

возача у односу на локације ван насеља и аутопут (график3.). Разлози веће употребе појасева на 

путевима ван насељених мјеста код возача (и код мушкараца и код жена) могу се наћи у већим 

брзинама кретања њихових возила и у дужим релацијама путовања . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гртфик 3. Процентуална расподјела везаних и невезаних возача сигурносним појесем а 

подјељено по локацијама (у насељу, ван насеља и на ауто-путу)и полу, након другог бројањау 

току 2019. године 

 

 

 
 

Гртфик 4. Процентуална расподјела везаних и невезаних возача сигурносним појесем 

подјељено по локацијама  

(у насељу, ван насеља и на ауто-путу)и полу, у току 2019. године 

 

 У току 2019. године, у току првог и другог бројања, истраживање употребе сигурносног 

појаса вршено је на подручју 37 локалних заједница (АМД). У свакој локалној заједници, 

снимање употребе појаса вршено је на локацијама у насељу, ван насеља и аутопуту. Употреба 

сигурносног појаса код возача по локалним заједницама у Републици Српској приказана је на 

графику 5. и 6. Најмањи проценат употребе сигурносног појаса код возача уочен је у 

Шековићима (12 %, прво бројање, 26 % друго бројање), док безбједносне појасеве највише 

користе возачи у Рибнику (график 5. и график 6.). 



                                

 

График 5. Процентуална расподјела употребе безбједносних појасева код возача по 

општинама-градовима у РС (укупно локације у насељу, ван насеља и на ауто-путу) након првог 

бројања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 6. Процентуална расподјела употребе безбједносних појасева код возача по 

општинама-градовима у РС (укупно локације у насељу, ван насеља и на ауто-путу) након 

другог бројања 

 

Употреба сигурносних појасева код сувозача (укупно насеље, ван насеља и аутопут) за 

2019. годину 

  Обрадом резултата са првог бројања, у току 2019. године, на узорку од 12595 

сувозача (одрасли и дјеца), добијено је да 70 % користи сигурносни појас, укупно на свим 

локацијама опажања, на путевимa, у Републици Српској (график 7).  

 Након извршеног другог бројања, на узорку од 12047 сувозача (одрасли путници и 

дјеца), те обраде резултата, добијено је да 72 % користи сигурносни појас, на свим локацијама 



                                

опажања (график 7). Проведене мјере утицале су на повећање употребе сигурносног појаса код 

сувозача за 2%. 

 

 

 

  

 

 

 

 

График 7. Проценат употребе сигурносног појаса код сувозача, у току 2019. године након 

првог бројања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 8. Процентуална расподјела употребе            График 9. Процентуална расподјела 

употребе   

                појасева код одраслих и дјеце на мјесту          појасева код сувозача, мушко и 

женско и дјеца  

                              сувозача,    

 

Табела2. Приказ структуре узорка и процента употребе појаса код опажених сувозача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сувозачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско дијете укупно мушко женско дијете укупно 

2012. 

год 

број опажених 5150 5499 425 11074 4205 4473 231 8909 

везаних (%) 32.97 41.66 9.18 36.37 45.3 58.75 23.38 51.49 

2013. 

год 

број опажених 6898 7422 528 14848 6351 6982 450 13783 

везаних (%) 42.26 55.83 31.06 48.65 43.36 61.76 47.11 52.8 

2014. 

год 

број опажених 5479 5163 346 10988 5087 5169 308 10564 

везаних (%) 38.82 51.6 29.19 44.52 45.11 59.86 44.81 52.32 

2015. 

год 

број опажених 6128 6313 323 12764 6440 6751 351 13542 

везаних (%) 42.12 60.62 50.77 51.49 42.11 62.52 51.85 52.54 

2016. 

год 

број опажених 7485 7006 490 14981 6432 5825 403 12660 

везаних (%) 42.89 61.53 64.08 52.30 40.39 60.39 49.63 49.89 

2017. 

год 

број опажених 5409 5587 217 11213 6266 5925 226 12417 

везаних (%) 54.89 74.80 67.74 65.06 57.42 73.62 63.72 65.27 

2018. 

год 

број опажених 5209 5422 286 10917 5014 5513 230 10757 

везаних (%) 56.46 73.61 69.58 65.32 60.51 76.85 80 69.30 

2019. 

год. 

број опажених 6006 6363 226 12595 5669 6205 173 12047 

везаних (%) 60.37 78.89 76.99 70.03 62.52 80.68 67.33 77.94 



                                

 

 Употреба сигурносних појасева на предњим сједиштима (укупно код возача и сувозача) 

у току 2019. године, након првог бројања, износила је 67,8 %, а након проведених 

превентивних и репресивних активности износила је 69,9 %. 

 У току 2019. године, као и у претходним годинама када су вршена истраживања, 

сувозачи мушког пола су мање склони коришћењу сигурносних појасева у односу на сувозаче 

женског пола (график 9. табела 2.). Сувозачи женског пола, као и возачи женског пола имају 

изграђенији став о значају употребе сигурносног појаса током вожње у односу на сувозаче и 

возаче мушког пола. 

 На основу резултата добијених по локацијама опажања у току 2019. године, уочено је да 

је проценат коришћења сигурносног појаса од стране сувозача, као и код возача, мањи у насељу 

него ван насеља и аутопуту. Такође, жене сувозачи на путевима у насељу, ван насеља и 

аутопуту више употребљавају појас у односу на сувозаче мушког пола (график 10.). 

 

 
 

График 10. Приказ употребе сигурносног појаса код сувозача по локацијама (у насељу, ван 

насеља и на ауто-путу) и по  полу, у току 2019. годи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

График 11 .Процентуална расподјела употребе безбједносних појасева код сувозача по 

општинама-градовима (укупно локације у насељу, ван насеља и на ауто-путу) након првог 

бројања у току 2019. године 



                                

 
График 12. Процентуална расподјела употребе безбједносних појасева код сувозача по 

општинама-градовима (укупно локације у насељу, ван насеља и на ауто-путу) након другог 

бројања у току 2019. године 

 На графицима 11. и 12. приказана је употреба безбједносног појаса код сувозача, по 

локалним заједницама у Републици Српској.  

 

Употреба сигурносних појасева код путника на задњем сједишту (укупно насеље, ван 

насеља и аутопут) за 2019. годину 

 Методом опажања путника на задњем сједишту, након проведеног првог дијела 

истраживања, добијено је да сигурносни појас у току 2019. године користи 16 % одраслих 

путника. Такође, и у току претходних година, када је вршено истраживање, степен употребе 

сигурносног појаса код одраслих путника био је низак. Степен употребе сигурносних сједалица 

и појаса код дјеце, на задњем сједишту износио је 60 % након првог бројања (график 13.). 

 Након проведених мјера и другог бројања, добијено је да сигурносни појас у току 2019. 

године користило 15 % одраслих путника. Степен употребе сједалица и сигурносног појаса код 

дјеце на задњем сједишту износио је након обраде резултата са другог бројања 59 %. Употреба 

појаса код одраслих путника и система заштите код дјеце (сједалица, подметача и појаса) на 

крају другог бројања у току 2019. године повећана је за 6%, односно у односу на 2018. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 13. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код одраслих путника и 

дјеце, на задњем  сједишту (укупно путеви у насељу, ван насеља и ауто пут), у току 2019. 

године. 



                                

 

Табела 3. Приказ процента употребе сигурносног појаса од 2012. до 2019. године, код путника 

на задњем сједишту (укупно за све локације) 

 

година 
% употребе појаса 

% употребе појаса након проведених 

репресивних и превентивних 

активности 

разлика првог и 

другог бројања % 

(+/-) 

одрасли дјеца одрасли дјеца одрасли дјеца 

2012. 4 18 8 24 + 4 +6 

2013. 7 19 4 22 -3 +3 

2014. 3 25 5 25 +2 +0 

2015. 8 29 6 39 -2 +10 

2016. 8 40 14 39 +6 -1 

2017. 16 60 10 55 -6 -5 

2018. 10 48 11 52 +1 +4 

2019. 16 60 15 59 - - 

 

 

Табела 4. Приказ структуре узорка опажених путника на задњем сједишту (одрасли и дјеца) и 

процента употребе појаса/сједалица 

задње сједиште 
прије кампање после кампање 

мушко женско дијете укупно мушко женско дијете укупно 

2012. 

год 

број 

опажених 1395 1389 1710 4494 1058 1056 1232 3346 

везаних (%) 4.09 3.17 18.36 9.23 5.76 9.66 24.27 13.81 

2013. 

год 

број 

опажених 1766 1787 2360 5913 1646 1781 2057 5484 

везаних (%) 5.83 7.55 18.64 11.47 3.77 5.17 21.73 10.96 

2014. 

год 

број 

опажених 1717 1382 1589 4688 1297 1261 1386 3944 

везаних (%) 2.1 3.62 24.92 10.28 3.7 6.26 25.11 12.04 

2015. 

год 

број 

опажених 2359 2208 2270 6837 2563 2671 2937 8171 

везаних (%) 6.32 10.78 28.81 15.23 4.68 8.05 39.19 18.19 

2016. 

год 

број 

опажених 2757 2518 2715 7990 2457 2102 2435 6994 

везаних (%) 5.73 9.61 39.52 18.44 4.60 9.23 38.56 17.82 

2017. 

год 

број 

опажених 2205 2013 2654 6872 2220 2056 2792 7068 

везаних (%) 12.70 19.92 59.68 32.96 8.24 12.45 54.80 27.86 

2018. 

год 

број 

опажених 1892 1996 2916 6804 1914 1922 2602 6438 

везаних (%) 6.61 13.18 48.18 26.35 8.05 14.62 52.19 27.85 

2019. 

год 

број 

опажених 2367 2172 2514 7053 1999 2074 3011 7084 

везаних (%) 12.25 20.53 59.75 31.73 10.96 19.86 58.82 33.91 

 

 Одрасла лица која се превозе као путници на задњем сједишту скоро уопште да не 

користе сигурносне појасеве у току вожње на путевима Републике Српске. Проведене кампање 

и репресивне активности у свим годинама истраживања (од 2012. до 2019. године). године, 

нису оствариле значајније позитивне резултате на употребу појаса код одраслих путника на 

задњем сједишту.  



                                

 

 
График 14. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код путника на задњем 

сједишту по   локацијама (у насељу, ван насеља и ауто путу) и по полу у току 2019. 

године 

 

 На основу резултата добијених у току свих година иустраживања од 2012. до 2019. 

године, степен употребе сигурносног појаса код одраслих лица и сједалица/појаса код дјеце, 

већи је на путевима ван насеља у односу на путеве у насељу.  

 Употреба сигурносних појасева/сједалица код путника на задњем сједишту (укупно 

одрасли и дјеца) у току 2019. године износила је 32 % прије, а након проведених превентивних 

и репресивних активности 34 %.  

 Жене у улози возача, сувозача и путника на задњем сједишту, користе у већем проценту 

сигурносни појас у односу на мушкарце на истим позицијама у аутомобилу, односно имају 

изграђенији став према значају употребе сигурносног појаса, како на путевима у насељу тако и 

на путевима ван насеља. Одрасли путници на задњем сједишту скоро да не користе појас, док 

код самих родитеља не постоји развијена свијест о значају безбједног превоза дјеце у 

сигурносним сједалицама или на посебним подметачима. 

 

Резултати употребе сигурносних појасева код корисника теретних возила  

 АМС РС и ауто мото друштва су у оквиру наведене кампање, поред истраживања које се 

односило на употребу сигурносних појасева, код возача и путника у путничким аутомобилима, 

проширили истраживање те мјерили и степен употребе сигурносног појаса код возача и 

путника који су се превозили у теретним возилима, на путевима Републике Српске. Мјерна 

мјеста (локације), као и временски периоди у току дана, у којима је вршено мјерење били су 

исти и за теретна и за путничка возила. 

Употреба безбједносних појасева код возача теретних возила (укупно насеље, ван насеља и 

аутопут) 

          Анализом употребе безбједносних појасева код возача теретних возила, у току 2019. 

године након првог бројања, на узорку од 7044 возача, укупно на локацијама у насељу, ван 

насеља (отворени пут) и аутопуту, добијено је, да сигурносни појас користи 52 % возача, док 

48% возача га не користи у току вожње (график 15.).  

 Анализирајући податке добијене непосредним опажањем возача на терену након 

извршеног другог дијела истраживања (другог бројања) узимајући при томе у обзир укупан 

узорак од 7133 возача (на свим локацијама опажања), забиљежено је да 55 % возача користи 

сигурносни појас, док њих 45% га не користи у току вожње (график 15). Проценат употрбе 

сигурносног појаса код возача теретних возила повећао се за 3 % након проведене кампање и 

предузетих превентивних и репресивних мјера. 



                                

 
График 15. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код возача теретних 

возила (укупно  

                                  све локације опажања) у току 2019. године 

 

Табела 5. Приказ структуре узорка опажених возача теретних возила и процента употребе 

појаса 

возачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско укупно мушко женско укупно 

2015.год. 
број опажених 8411 94 8505 5320 108 5428 

везаних (%) 33.22 75.53 33.69 40.68 75 41.36 

2016.год. 
број опажених 6502 50 6552 7513 237 7750 

везаних (%) 31.57 54.00 31.75 35.33 65.82 36.26 

2017.год. 
број опажених 7019 184 7203 7469 220 7689 

везаних (%) 44.42 81.52 45.37 48.44 70.45 49.07 

2018.год. 
број опажених 7197 195 7392 6368 195 6563 

везаних (%) 50.41 78.46 51.15 51.32 82.56 52.25 

2019.год. 
број опажених 6884 160 7044 7009 124 7133 

везаних (%) 51.57 80.63 52.23 54.46 87.90 55.04 

 

Возачи женског пола теретних возила, као и возачи женског пола путничких возила у знатно 

већем проценту употребљавају сигурносни појас у току вожње у односу на возаче мушког пола. 

 Анализом употребе сигурносних појасева код возача теретних возила из 2015. 2016. 

2017. 2018. и 2019. године уочено је да сигурносни појас у насељу користи мање возача у 

односу на локације ван насеља и аутопут (график 16.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 16. Процентуална расподјела везаних/невезаних возача теретних возила сигурносним 

појасевима подјељено по локацијама у насељу, ван насеља и ауто пут 

 

 

 



                                

Употреба безбједносних појасева код путника сувозача теретних возила (укупно насеље, 

ван насеља и аутопут) 

 У току 2019. године, након првог мјерења употребе сигурносног појаса на узорку од 1435 

путника-сувозача у теретним возилима износила је 52 %, укупно на свим локацијама опажања, 

на путевим у Републици Српској. Након проведене кампање, на узорку од 1334 теретна возила 

степен употребе сигурносног појаса код путника-сувозача износио је 53 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 17. Процентуална расподјела употребе сигурносних појасева код путника -

сувозача у теретним   возилима (укупно путеви у насељу, ван насеља и ауто пут) у току 2019. 

године 

 

Табела 6. Приказ структуре узорка и процента употребе појаса код опажених сувозача у 

теретним возилима 

 

 

сувозачи 
прије кампање после кампање 

мушко женско дијете укупно мушко женско дијете укупно 

2015. 

год 

број 

опажених 1570 298 1 1869 1004 256 4 1264 

везаних (%) 29.17 47.65 0 32.10 33.47 66.02 0 39.95 

2016. 

год 

број 

опажених 1058 186 0 1244 1225 305 3 1533 

везаних (%) 27.98 45.70 0 30.63 29.47 51.48 0 33.79 

2017. 

год 

број 

опажених 1208 257 0 1465 1226 314 1 1541 

везаних (%) 42.72 60.31 0 45.80 40.70 69.11 100 46.53 

2018. 

год 

број 

опажених 1270 330 5 1605 1136 298 1 1435 

везаних (%) 43.15 80.30 40.00 50.78 46.21 71.14 100.00 51.43 

2019. 

год 

број 

опажених 1131 304 - 1435 1123 210 1 1334 

везаних (%) 44.47 78.29 - 51.64 48.35 76.67 0 52.77 

 



                                

 
График 18. Процентуална расподјела везаних сувозача у теретним возилима сигурносним 

појасевима подјељено по локацијама у насељу, ван насеља и на ауто-путу 

 

 На основу резултата добијених у току 2015. 2016. 2017. 2018. и 2019. године, степен 

употребе сигурносног појаса код сувозача у теретним возилима већи је на путевима ван насеља 

у односу на путеве у насељу, као и код путничких возила (график 18). 

Жене путници у теретним возилима знатно више употребљавају појасева у односу на мушкарце 

путнике (табела 6). 

 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења кампање 

„"Нити 1 невезан појас" 

 

22. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са почетка републичке превентивне кампање "Нити 1 невезан појас" у 

Лакташима. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ - Прилози са почетка републичке превентивне кампање "Нити 1 невезан појас" у 

Лакташима. 

23. АПРИЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји са почетка републичке превентивне кампање 

"Нити 1 невезан појас" у Лакташима. 

 

 

4.5. Превентивна активност „Ретро је ин! Вози напријед, гледај назад! и „Звони да те 

виде.Нека блиста бициклиста“ 

 

АМС РС и ауто мото друштава, у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза Републике 

Српске и Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, у периоду од 08. априла. до 

30. септембра 2019. године проводили су превентивне активности, кампање, под називом 

"Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад!“ и „Звони да те виде! Нека блиста 

бициклиста!“ 

У току 2018. години у саобраћајним незгодама на путевима у Републици Српској смртно је 

страдало 15 возача мотоцикла и 6 возача бицикла. Тешке тјелесне повреде задобило је 42 

возача мотоцикла, 29 возача мопеда и 30 возача бицикла. У саобраћајним незгодама у којим 

учествују возачи мотоцикла и мопеда, поред возача мотоцикла и мопеда, често страдају и 

путници који се превозе са њима. 

 Циљ провођења превентивне активности "Ретро је ин! Вози напријед, погледај назад!“ 

јесте повећање безбједности возача мотоцикла и мопеда у саобраћају, односно смањење броја 



                                

погинулих и тешко повријеђених мотоциклиста и мопедиста, као и лица која се превозе са 

њима, у саобраћајним незгодама на путевима Републике Српске. Кампањом ће се покушати 

утицати на промјену негативних ставова и понашања код возача мотоцикла и мопеда, као и код 

осталих возача моторних возила, а подржаваће се понашање у складу са правилима саобраћаја. 

У току трајања кампање возачи мотоцикла и мопеда подсјећаће се на значај употребе 

заштитних кацига и друге заштитне опреме, поштивања саобраћајних прописа, као и најчешће 

грешке које могу довести до ризичних ситуација и саобраћајних незгода. Такође, у току трајања 

кампање и возачима осталих моторних возила скренуће се пажња на потребу повећане 

опрезности према овим категоријама учесника у саобраћају. 

 Провођење превентивне активности "Звони да те виде! Нека блиста бициклиста!“ има 

првенствено за циљ скретање пажње јавности на степен угрожености бициклиста у саобраћају 

и посљедице саобраћајних незгода у којима учествују бициклисти. Кампањом ће се возачима 

моторних возила скренути пажња на бициклисте и њихову рањивост у саобраћају, а 

бициклистима указати на опасности којима су изложени и обавезе које морају да испуне док 

користе бицикл (ношење ретрорефлектујућег прслука, свјетла на предњој и задњој страни 

бицикла, итд).  

 Средства преношења поруке, као и у претходним кампањама су писани материјали (леци, 

плакати, текстови у писаним медијима), аудио- поруке (радио џингл), интернет портали 

субјеката безбједности саобраћаја у Републици Српској, АМС РС и ауто мото друштава (која 

имају web стране). 

 Како би поруку пренјели до циљне групе представници АМД, у периоду трајања кампање 

вршили су подјелу летака циљним групама учесника у саобраћају, као и возачима других 

моторних возила, те постављали плаката на мјестима погодним за плакатирање. Представници 

АМД су активности заједнички проводили са представницима основних школа, средњих 

школа, удружењима бициклиста и мотоциклиста, локалних заједница, полицијских станица, а 

такође и приликом сваке погодне манифестације као што је обиљежавање дана 

градова/општина, бициклијада, окупљања мотоциклиста и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Берковићи“   АМД „Билећа“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Сребреница „ Братунац    АМД „Љубиње  

     



                                

4.6. Превентивне активности "Нити једна брза вожња“ 

  

АМС РС и ауто мото друштва заједно са Министарством саобраћаја и веза, Министарством 

унутрашњих послова, Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске и јединицама 

локалне заједнице проводи превентивну кампању под називом :"НИТИ ЈЕДНА БРЗА 

ВОЖЊА“. И у току 2019. године ову кампању подржава и учествује у њеном провођењу 

„Ауто Миловановић“, аутодијелови Д.О.О. Кампања ће се проводити у периоду од 13. јуна до 

31. августа 2019. године. 

Брзина кретања возила индентификована је као кључни фактор ризика настанка 

саобраћајних незгода и повреда у њима. Истраживања су показала да са порастом брзине 

кретања расте вјероватноћа да ће возило учествовати у незгоди, али расте и тежина посљедица 

насталих у незгоди. Вожња брзином већом од дозвољене један од основних фактора ризика у 

саобраћају, који подједнако утиче како на број саобраћајних незгода тако и на тежину повреда 

у тим саобраћајним незгодама.  

 На основу података Свјетске здравствене организације вожња непрописном и 

неприлагођеном брзином утицала је на настанак трећине саобраћајних незгода са погинулим 

лицима у високо развијеним, а у неразвијеним и средње развијеним земљама на половину 

саобраћајних незгода са смртним посљедицама. На основу података МУП РС, у току 2018. 

године вожња непрописном и неприлагођеном брзином, у укупном броју саобраћајних незгода, 

узрок настанка је у 19,8 % саобраћајних незгода  или 2.056 саобраћајних незгода. 

 Како би се повећао ниво безбједности саобраћаја у Републици Српској субјекти 

безбједности саобраћаја су припремили наведену кампању посвећену смањењу броја возача 

који не поштују ограничења брзине кретања возила на путевима у Републици Српској, a самим 

тим смањење броја саобраћајних незгода чији је узрок непрописна и неприлагођена брзина. 

 Истраживања показују да од 40-50 % возача управља возилом брзинама већом од 

ограничења. На основу истраживања које је провео АМС РС на путевима у насељима, у 

дневним условима вожње, 40,05 % возача управља возилом брзином већом од ограничења за 

насеље. На локацијама ван насеља, у дневним условима вожње 49,75 %  возача вози брзином 

изнад ограничења. (http://www.ams-rs.com/preventiva/istrazivanja/brzina).  

 

 

 

 

 

 

                                                                    Изглед летка 

 

 

 

 Кампања је званично почела у Бања Луци 13. јуна, организовањем догађаја на ком су 

учествовали представници наведених субјеката безбједности саобраћаја, као и представници 

„Ауто Миловановић“ Д.О.О. За дјецу из вртића био је постављен саобраћајни полигон са 

вожњом дјечјих играчкица, аутића, као и наградна игра. Представници АМС РС поставили су 

симулатор чеоног судара и омогућили свим заинтересованим пролазницима да употребом 

симулатора осјете значај употребе појаса, у случају саобраћајне незгоде и чеоног судара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Званичан почетак кампање, Бања Лука  

http://www.ams-rs.com/preventiva/istrazivanja/brzina


                                

 Учешће АМД у провођењу преевентивне активности "Нити једна брза вожња!“  
 

 АМС РС и АМД учествују у провођењу наведене превентивне кампање провођењем 

различитих превентивних активности (догађаја) који имају за циљ смањење просјечних брзина 

и повећање поштовања ограничења брзине. Догађаји организују самостално или у сарадњи са 

другим субјектима безбједности саобраћаја на локалном подручју (полицијске станице, локалне 

заједнице, дјеца из вртића и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Билећа“      АМД „Фоча“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     АМД „Берковићи“   АМД „Љубиње“   АМД „Сребреница“Братунац 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  АМД „Осмаци“   АМД „Семафор“ Зворник 



                                

 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења превентивне 

активности "Нити 1 брза вожња" 

12. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава почетка републичке превентивне кампање "Нити 1 брза вожња" на Тргу Крајине 

у Бањалуци. 

Телевизијске станице: 

- АТВ - Гостовање у програму поводом чланских пакета АМС РС, припреме возила за љетне 

услове и најава републичке превентивне кампање "Нити 1 брза вожња". 

13. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са почетка републичке превентивне кампање "Нити 1 брза вожња" одржаног 

на Тргу Крајине у Бањалуци. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Елта ТВ, ТВ Срна - Прилози са почетка републичке превентивне кампање 

"Нити 1 брза вожња" одржаног на Тргу Крајине у Бањалуци. 

Радио станице: 

- Радио РС, Радио Слободна Европа, Уно радио, Контакт радио,... Прилози и информације са 

почетка републичке превентивне кампање "Нити 1 брза вожња" одржаног на Тргу Крајине у 

Бањалуци. 

14. ЈУН 

Телевизијске станице: 

РТРС - Емисија "У фокусу" - тема "Кампања - Нити једна брза вожња у Републици Српској". 

 

 МЈЕРЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА НА ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ТОКУ 

2018. ГОДИНЕ - ИЗВЈЕШТАЈ 

 У овом извјштају представљени су резултати истраживања који се односе на мјерење 

брзина кретања возила на путевима у Републици Српској, које је провео Ауто мото савез 

Републике Српске, у току 2018. године како би се добили полазни индикатори безбједности 

саобраћаја који се односе на брзину у Републици Српској. Прикупљање података о брзинама 

возила вршено је у сладу са Методологијом мјерења индикатора безбједности саобраћаја која 

се односи на брзину. Брзина је мјерена на путевима ван насеља, путевима у насељу и 

аутопутевима у Републици Српској. 

 Метод мјерења брзина кретања возила и обрада података 

 Мјерење брзине кретања возила вршено је радарским уређајем за статистичко праћење 

одвијања саобраћаја, са евидентирањем тренутка и брзине кретања, са опсегом мјерења брзине 

од 0 – 255 km/h. 

 Подаци о брзинама обрађени су у посебном програму, након чега су добијени подаци о: 

укупном броју возила, броју возила која возе преко ограничења, интензитету саобраћаја, 

просјечној брзини возила, просјечној брзини возила преко и испод ограничења, проценту 

возила која се крећу преко ограничења, минималној и максималној брзини, расподјели брзина 

(брзине кретања возила до и преко ограничења (у складу са ЗООБС БИХ, члан 44 и 46). 

 

 Индикатори безбједности саобраћаја везани за брзину 

 

 На основу Методологије мјерења индикатора безбједности саобраћаја који се односе на 

брзину, од индикатора безбједности саобраћаја који се односе на брзину анализирани су: 

-  просјечна брзина возила, 

- % прекорачења ограничења брзине, 

- % прекорачења ограничења брзине до 10 km/h, 



                                

- % прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h, 

- просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине. 

Представљени су индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину на путевима у 

насељу, ван насеља и аутопуту, у дневним и ноћним условима вожње 

 

 Методологија прикупљања података  

 На основу Методологије ИБС-а за брзину, АМС РС вршио је мјерење брзине кретања 

возила на :  

- путевима и улицама у насељу, 

- путевима ван насеља, 

- аутопуту. 

Мјерна мјеста су бирана у складу са Методологијом (права дионица пута, дионице на којима је 

могуће возити брзинама већим од ограничења, са малим уздужним нагибом, даље од 

раскрснице и мјера за умиривање саобраћаја, даље од радова на путу и од пјешачких прелаза, 

даље од знака за ограничење брзине и да је удаљено од мјеста гдје полиција спроводи принуду 

у вези брзине, др.). 

 

 Мјерење брзине кретања вршено је у девет локалних заједница на подручју Републике 

Српске (Бања Лука, Приједор, Градишка, Добој, Бијељина, Фоча, Источно Сарајево, Соколац и 

Требиње) на 44 мјерна мјеста, док је мјерење брзине кретања возила ван насеља вршено је на 40 

мјерних мјеста. 

 Мјерење брзине на ауто путу Гламочани – Чатрња и Прњавор - Добој вршено је на три 

мјерна мјеста (одмориште Романовци, Лужани и Бркића вода). Мјерење брзине кретања возила 

на сваком мјерном мјесту вршено је у оба смјера кретања возила.  

На сваком мјерном мјесту забиљежена је брзина кретања за најмање 200 возила по смјеру 

кретања. 

 У зависности од категорије пута (путеви у насељу, ван насеља и аутопут), на локацијама 

на којима се вршило мјерење, брзина кретања возила била је ограничена постављеним 

саобраћајним знаком изричитих наредби „ограничење брзине“ (50, 60 или 130 km/h).  

 Мјерење брзине кретања возила вршено је на локацијама у насељу на којима је брзина 

кретања возила била ограничена на 50 km/h, при чему су услови на мјерним мјестима били 

такви да омогућавају кретање возила брзином већом од 50 km/h.  

 На локацијама ван насеља, мјерење брзине кретања возила вршено је на локацијама на 

којима је брзина ограничена на 60 km/h, при чему су услови на мјерним мјестима били такви да 

омогућавају кретање возила брзином већом од 60 km/h. Ограничење брзине које доминира на 

путевима ван насеља у Републици Српској је 60 km/h, због чега је брзина на путевима ван 

насеља мјерена за ограничење брзине 60 km/h. 

 Брзина кретања возила на локацијама на којима се вршило мјерење на аутопуту била је 

ограничена постављеним саобраћајним знаком на 130 km/h.  

 Мјерење брзине кретања возила вршено је у септембру и октобру 2018. године, радним 

данима (уторак, сриједа и четвртак), у дневним условима саобраћаја, у периду од 9,30 до 15,30 

часова и ноћним условима саобраћаја, у периоду од 22,00 до 06,00 часова.  

 С обзиром да временски, односно метеоролошки услови имају значајан утицај на 

брзину, мјерење је вршено када је коловоз сув. У погледу саобраћајног тока, мјерење је вршено 

у условима слободног саобраћајног тока, без застоја. Мјерење брзине возила у погледу 

категорија возила вршено је за путничка, теретна и аутобусе, без раздвајања узорка за посебне 

категорије возила.  

 

1. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА У НАСЕЉУ, ВАН НАСЕЉА И 

АУТО ПУТУ  

1.1. Резултати мјерења индикатора који се односе на брзину кретања возила – упоредни 

показатељи за различите категорије путева и услове вожње (укупно - дан/ноћ) 

 

 На свим мјерним мјестима и у свим условима мјерења забиљежена је брзина на узорку 

од 28 695 возила. Мјерним уређајима је забиљежена брзина кретања 12 724 возила у насељу, 8 

949 ван насеља и 7 022 возила на аутопуту.  



                                

На основу резултата спроведеног истраживања (табела 1.) индикатор „просјечна брзина  

возила“ у дневним/ноћним условима вожње у насељу износи 48 km/h,  брзина ван насеља 

(ограничење 60 km/h) је 61 km/h, док је на на ауто путу просјечна брзина 112 km/h.  

 

 

Табела 1. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у  условима вожње дан/ноћ 

  Дан/Ноћ 

Насеље Ван насеља 
Ауто пут 

ограничење брзине у току мјерења (km/h) 50 60 130 

просјечна брзина возила (km/h) 48 61 112 

просјечна брзина возила која су прекорачила 

ограничење брзине (km/h) 

60 74 146 

% возача који возе брзином до ограничења 59,95 50,25 73,84 

% прекорачења ограничења брзине  40,05 49,75 26,16 

% возача који се крећу брзином   до 10 km/h више од 

ограничења 

23,69 22,86 10,13 

% прекорачења ограничења брзине за више од 10 

km/h од ограничења 

16,35 26,89 16,04 

Истраживања за индикатор „просјечна брзина возила“ за све категорије путева, у дневним и 

ноћним условима вожње, показују да је просјечна брзина мања од ограничења брзине у насељу 

и ауто путу, док је незнатно већа на путевима ван насеља.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1. Просјечна брзина возила у насељу, ван насеља и аутопуту (укупно – дан/ноћ) 

 

На основу резултата спроведеног истраживања добијен је индикатор „проценат прекорачења 

ограничења брзине“ (График 2.). На путевима у насељу,  40,05 % возача управља возилом 

брзином већом од ограничења за насеље, док 59,95 % возача поштује ограничење брзине у 

насељу. На локацијама ван насеља,  49,75 %  возача вози брзином изнад ограничења на оним 

дионицама путева гдје је брзина ограничена на 60 km/h, док 50,25 % возача ван насеља поштује 

ограничење брзине. Резултати мјерења показују да с обзиром на ограничење брзине на ауто 

путу (130 km/h) 73,84 % возача поштује ограничење брзине, док 26,16 % возача на ауто путу 

вози брзином изнад ограничења. 
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График 2. Проценат  прекорачења ограничења брзине на различитим категоријама путева 

(укупно – дан/ноћ) 

Индикатор „просјечна брзина возила која су прекорачила ограничења брзине“, показује да 

је проссјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине у насељу  60 km/h, ван 

насеља 74 km/h док је на аутопуту  146 km/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3.Просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине на различитим 

категоријама путева (укупно – дан/ноћ) 

 

 
График 4. Проценат возача који возе до 10 km/h више од ограничења и  возача који прекорачују 

ограничење  брзине за више од 10 km/h 
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Анализом индикатора „проценат прекорачења ограничења брзине до 10 km/h више од 

ограничења“ за све категорије путева, односно мјерна мјеста, може се закључити да су највећа 

прекорачења, забиљежена у насељу гдје је ограничење 50 km/h (23,69% % возача вози до 10 

km/h изнад ограничења), затим у ван насеља (22,86%) и на аутопуту 10,13%.  (График 3).  

Анализом индикатора „проценат прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h од 

ограничења“ , долазимо до податка да у насељу 16,35 % возача вози брзином која је већа за 

више од 10 km/h од ограничења, ван насеља 26,89%,  и на аутопуту 16,04 % возача вози за више 

од 10 km/h од прописаног ограничења (График 3).  

 

1.2. Упоредни показатељи за различите категорије путева и услове вожње - дан/ноћ 

(табела2) 

 

Табела 2. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у условима  вожње дан/ноћ 

 Дан                         Ноћ 

Насе

ље 

Ван 

насе

ља 

Аутоп

ут 

Насе

ље 

Ван 

насе

ља 

Аутоп

ут 

ограничење брзине у току мјерења 

(km/h) 
50 60 130 50 60 130 

просјечна брзина возила (km/h) 48 60 113 51 64 103 

просјечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине (km/h) 
59 72 146 63 80 143 

% возача који возе брзином до 

ограничења 
62,00 50,01 72,57 51,93 50,54 88,77 

  % прекорачења ограничења брзине  38,00 49,99 27,43 48,07 49,46 11.23 

% возача који се крећу брзином   до 10 

km/h више од ограничења 
23,88 25,28 10,53 23,04 16,17 5,43 

% прекорачења ограничења брзине за 

више од 10 km/h од ограничења 
14,1 24,72 16,91 25,03 33,3 5,8 

 
График 5. Просјечна брзина возила у насељу, ван насеља и аутопуту 

 

Резултати истраживања за индикатор  „просјечна брзина возила“ (График 5.) у дневним и 

ноћним  условима вожње, за различите категорије путева, показују да је просјечна брзина у 

насељу нешто мања у дневним условима (48 km/h) и већа (51 km/h) у ноћним условима од 

брзине прописане за насеље. Ван насеља просјечна брзина возила  за дневне услове вожње 

једнака је прописаном ограничењу (60 km/h), док је у ноћним условима вожње већа (64 km/h). 

Просјечна брзина возила на аутопуту разликује се за дневне и ноћне услове вожње и показују 

да је просјечна брзина у дневним условима (113 km/h) и ноћним (103 km/h) мања од 

ограничења брзине на аутопуту. 



                                

 
График 6. Проценат  прекорачења ограничења брзине у дневним и ноћним условима вожње 

 

График 6. приказује проценат возача који у дневним и ноћним условима вожње возе брзином 

која је већа од брзине прописане за ту категорију пута у моменту када је вршено мјерење 

брзине. Проценат возача који возе брзином већом од ограничења односно не поштују 

ограничење брзине у насељу, већи је у ноћним условима вожње (48.07 %), него у дневним 

условима вожње (38 %). Као један од разлога због чега је овај проценат мањи у дневним 

условима вожње може се узети у обзир веће присуство полиције и већа фреквенција саобраћаја, 

док је у ноћним условима вожње ово обрнуто.  

Када посматрамо тај проценат ван насеља видимо да су приближно исти, 49.99 % дању и 49.46 

% у ноћним условима вожње.   

Проценат возача који на аутопуту возе брзином која је већа од ограничења у дневним условима 

вожње већи је (27,43 %), у односу на проценат возача (11,23 %) који у ноћним условима вожње 

возе брзином већом од ограничења, односно не поштују прописано ограничење брзине.  

 
График 7. Просјечна  брзина возила која су  прекорачила ограничење брзине за различите 

категорије путева 

 

У графику 7. приказана је просјечна брзина возила, за различите категорије путева, која се у 

дневним и ноћним условима вожње  крећу брзином већом ограничења. Просјечна брзина 

возила која се крећу брзином која је већа од прописане брзине односно ограничења брзине 

показују да се просјечна брзина повећава како се повећава ограничење. У насељу, у дневним 

условима вожње просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење брзине је 59 km/h, 

док је у ноћним условима просјечна брзина 63 km/h.  Ван насеља просјечна брзина возила, у 

дневним условима вожње је 72 km/h, односно 80 km/h у ноћним условима вожње. Подаци за 

просјечну брзину возила која су прекорачила прописано ограничење за аутопут показују да је 

просјек брзине у дневним (146 km/h) и ноћним (143 km/h) приближно исти.  У просјеку, за све 

категорије путева, било да се ради о дневним или ноћним условима вожње,  просјечна брзина 

возила која су прекорачила ограничење брзине  за око 20 - 30 % већа је од ограничења брзине.   

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 8. Проценат возача који возе брзином до 10 km/h већом од ограничења и возача који 

возе брзином која је за више од 10 km/h веће од ограничења 

 

График 8. приказује   проценат возача који возе брзином која је до 10 km/h већа од ограничења 

брзине, у дневним и ноћним условима вожње, и проценат возача који возе брзином која је за 

више од 10 km/h већа од ограничења. Резултати показује да је у насељу и ван насеља у дневним 

условима вожње  проценат приближно исти и креће се од 23.88 до 25.28 %, док се код возача 

који возе ауто путем тај проценат је мањи и износи 10.53 %. У ноћним условима вожње у 

насељу тај проценат износи 23,04 %, ван насеља 16,17 % и на аутопуту 5,43 %. Основни разлог 

због којег је овај проценат висок је тај што ЗООБС БиХ није прописао казну за овај прекршај, 

односно постоји толеранција до 10 km/h за прекорачење ограничења брзине. 

Резултати приказани у графику 8. за прекорачење ограничења брзине за више од 10 km/h, 

показују да је проценат возача који возе брзином која је  већа за више од 10 km/h у дневним и 

ноћним условима вожње највећи ван насеља и креће се од 24,72 % дању, до  33,3 % ноћу. У 

насељу тај проценат је највећи ноћу и износи 25.03 %. Проценат возача који на аутопуту возе 

брзином за више од 10 km/h креће се од 5,8 % ноћу до 16,91 % у дневним условима вожње.%.  

 

 

2. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА ВАН НАСЕЉА 
 

2.1. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА НА ЛОКАЦИЈАМА ВАН 

НАСЕЉА У ДНЕВНИМ И НОЋНИМ УСЛОВИМА ВОЖЊЕ 

 

Табела 3. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у условима вожње дан/ноћ 

  ВАН НАСЕЉА 

Дан 
Ноћ Дан/Но

ћ  

ограничење брзине у току мјерења (km/h) 60 

просјечна брзина возила (km/h) 60 64 61 

просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење 

брзине (km/h) 
72 80 74 

% возача који возе брзином до ограничења 50,01 50,54 50,25 

  % прекорачења ограничења брзине  49,99 49,46 49,75 

% возача који се крећу брзином   до 10 km7h више од 

ограничења 
25,28 16,17 22,86 

% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h од 

ограничења 
24,72 33,30 26,89 
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График 9. Просјечна брзина возила – дан/ноћ 

 

На основу резултата спроведеног истраживања (табела 3. и график 9.) за индикатор „просјечна 

брзина  возила“ у дневним условима вожње просјечна брзина је 60 km/h, у ноћним условима 

вожње ван  насеља је 64 km/h. Просјечна брзина возила у условима дан/ноћ је 61 км/х. 

Проценат возача који возе брзином до ограничења у дневним условима вожње износи 50,01 %, 

док је у ноћним условима тај проценат незнатно већи и износи 50,54 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 10. Проценат прекорачења ограничења брзине -  дан/ноћ 

 

Резултати за индикатор „проценат прекорачења ограничења брзине“ (график 10.) показују да 

49.99 % возача у дневним и 49.46 % возача у ноћним условима прекорачује прописано 

ограничење брзине на путевима ван насеља.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 11. Просјечна брзина возила ван насеља која су прекорачила ограничење 

брзине(дан/ноћ) 

 

У графику 11. приказани су резултати за индикатор „просјечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине“ у дневним односно ноћним условима вожње. Просјечна 

брзина ван насеља за дневне услове вожње је 72 km/h, и ноћне 80 km/h. 
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График 12. Проценат возача који возе брзином до 10 km/h већом од ограничења и возача који 

возе брзином која је за више од 10 km/h већа од ограничења брзине  ван насеља (дан/ноћ) 

 

График 12. приказује проценат возача који возе брзином која је до 10 km/h већа од ограничења 

брзине, у дневним и ноћним условима вожње, и проценат возача који возе брзином која је за 

више од 10 km/h већа од ограничења. Резултати показује да ван насеља у дневним условима 

вожње   25.28 %, возача вози брзином која је до 10 км/х већа од ограничења, док је у  ноћним 

условима вожње тај проценат  16,17 %.  

Резултати приказани у графику 12. за прекорачење ограничења брзине за више од 10 km/h, 

показују да је проценат возача који возе брзином која је  већа за више од 10 km/h у дневним 

условима вожње ван насеља 24,72 %, док је у ноћним условима вожње тај проценат  33,3 % 

2.2. Интензитет саобраћаја, просјечна брзине возила по сатима, број возила која су 

 прекорачила брзину по сатима ван насеља 

 

 

 

 
График 13. Интензитет саобраћаја, просјечна брзина по сатима, број прекорачења брзине по 

сатима 

 

 У графику 13. приказан је интензитет саобраћаја, просјечна брзина возила по сатима и 

број возила која су прекорачила брзину кретања у одређеним временским интервалима. Када је 

интензитет возила у питању види се да је највећи интензитет возила на путевима ван насеље у 

периоду од 11 до 16 сати,  и у ноћним сатима од 22 до 23 сата. Просјечна брзина возила по 

сатима највећа је у периоду од 4 до 6 сата када је интензитет саобраћаја најмањи. Број возача 

који возе брзином већом од ограничења највећи је у периоду од 10 12 сати, када  је и 

интензитет саобраћаја највећи. 

 



                                

3. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА НА ЛОКАЦИЈАМА У 

НАСЕЉУ-УКУПНО  

3.1. Расподјела брзина у насељу 

      Табела 4. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у условима вожње дан/ноћ 

 У НАСЕЉУ 

Дан 
Ноћ Дан/Но

ћ 

ограничење брзине у току мјерења (km/h) 50 

просјечна брзина возила (km/h) 48 51 48 

просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење 

брзине (km/h) 
59 63 60 

% возача који возе брзинама до ограничења 62,00 51,93 59,95 

 % прекорачења ограничења брзине  38,00 48,07 40,05 

% возача који се крећу брзином   до 10 km/h више од 

ограничења 
23,88 23,04 23,69 

% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h од 

ограничења 
14,11 25,03 16,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 14. Просјечна брзина возила (дан/ноћ) 

 

На основу резултата спроведеног истраживања (табела 4. и график 14.) за индикатор 

„просјечна брзина  возила“ у дневним условима вожње показује просјечну брзину 48 km/h, у 

ноћним условима вожње у  насељу је 51 km/h. Просјечна брзина возила у условима дан/ноћ је 

48 km/h. Проценат возача који возе брзином до ограничења у дневним условима вожње износи 

62,00 %, док је у ноћним условима тај проценат мањи и износи 51,93 %.  

 
График 15. Проценат прекорачења ограничења брзине (дан/ноћ) 
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Резултати за индикатор „проценат прекорачења ограничења брзине“ (график 15.) показују да 

38,00 % возача у дневним и 48.07 % возача у ноћним условима прекорачује прописано 

ограничење брзине на путевима у насељу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 16. Просјечна брзина возила у насељу која су прекорачила ограничење брзине (дан/ноћ) 

 

У графику 16. приказани су резултати за индикатор „просјечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине“ у дневним односно ноћним условима вожње. Просјечна 

брзина возила у  насељу, посматрано у дневним условима вожње је 59 km7h, и ноћним  63 km/h, 

и већа је од брзине прописане за насеље. 

 
 

График 17. Проценат возача који возе брзином до 10 km/h већом од ограничења и возача који 

возе брзином која је за више од 10 km/h већа од ограничења брзине у насељу (дан/ноћ) 

 

 

График 17. приказује   проценат возача који возе брзином која је до 10 km/h већа од ограничења 

брзине, у дневним и ноћним условима вожње, и проценат возача који возе брзином која је за 

више од 10 km/h већа од ограничења у насељу. Резултати показује да у насељу у дневним 

условима вожње   23.88 %, возача вози брзином која је до 10 km/h већа од ограничења, док је у  

ноћним условима вожње тај проценат  23.04 %.  

Резултати приказани у графику 17. за прекорачење ограничења брзине за више од 10 km/h, 

показују да је проценат возача који возе брзином која је  већа за више од 10 km/h у дневним 

условима вожње у насељу 14,11 %, док је у ноћним условима вожње тај проценат  25,03 %.  
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3.2.Интензитет саобраћаја, просјечна брзина по сатима, број возила која  су прекорачила 

 брзину по сатима у насељу (укупно - дан/ноћ) 

 

 

 
 

 
График 18. Интензитет саобраћаја, просјечна брзина возила по сатима,  број прекорачења по 

сатима у насељу 

 

У графику 18. приказан је интензитет саобраћаја, просјечна брзина возила по сатима и број 

возила која су прекорачила брзину кретања у одређеним временским интервалима у насељу. 

График приказује наведене елементе у току периода мјерења који се односи на дневне односно 

ноћне услове вожње. Када је интензитет возила у питању види се да је највећи интензитет 

возила на путевима у насеље у периоду од 11 до 14 сати и од 22 до 23 сата. Просјечна брзина 

возила највећа је између 00,00 и 2,00 сата, а најмања је  када је фрекфенција саобраћаја највећа.  

Број возача који возе брзином већом од ограничења највећи је у сатима када је и интензитет 

саобраћаја највећи. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА НА АУТО ПУТУ, У 

 ДНЕВНИМ И НОЋНИМ УСЛОВИМА ВОЖЊЕ 

 

Табела 5. Индикатори безбједности саобраћаја који се односе на брзину свих категорија 

возила у условима вожње дан/ноћ 

 АУТОПУТ 

Дан Ноћ 
Дан/Но

ћ 

ограничење брзине у току мјерења (km/h) 130 

просјечна брзина возила (km/h) 113 103 112 

просјечна брзина возила која су прекорачила ограничење 

брзине (km/h) 

146 143 146 

% возача који возе брзинама до ограничења 72,57 88,77 73,84 

  % прекорачења ограничења брзине  27,43 11,23 26,16 

% возача који се крећу брзином   до 10 km/h више од 

ограничења 
10,53 5,43 10,13 

% прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h од 

ограничења 
16,91 5,80 16,04 

 

Резултати спроведеног истраживања који се односе на брзину возила на аутопуту (табела 5.)  

показују да је просјечна брзина  возила у дневним условима вожње 113 km/h, док је у ноћним 



                                

условима вожње 103 km/h. Проценат возача који возе брзином до ограничења у дневним 

условима вожње износи 72,57 %, док је у ноћним условима тај проценат већи и износи 88,77 %. 

Проценат прекорачења брзине до 10 км/х више од ограничења у дневним условима је 10,53 %, 

док је у ноћним условима 5,43 % 

Прекорачење ограничења брзине за више од 10 km/h, више је изражено  дању (16,91 %) него 

ноћу (5,80 %). Просјечна брзине возила која су прекорачила ограничење брзине у дневним  

условима вожње је  146 km/h и ноћним 143 km/h, и већа је у оба случаја од ограничења брзине 

прописане за аутопут . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 19. Просјечна брзина возила на аутопуту (дан/ноћ) 

 

 

На основу резултата спроведеног истраживања (табела 5. и график 19.) за индикатор 

„просјечна брзина  возила“ у дневним условима вожње показује просјечну брзину 113 km/h, у 

ноћним условима вожње 103 km/h. Просјечна брзина возила у условима дан/ноћ је 112 km/h. 

Проценат возача који возе брзином до ограничења у дневним условима вожње износи 72,57 %, 

док је у ноћним условима тај проценат већи и износи 88,77 %.  

 
 

График 20. Проценат прекорачења ограничења брзине на ауто путу (дан/ноћ) 

 

 

Резултати за индикатор „проценат прекорачења ограничења брзине“ (график 20.) показују да 

27,43 % возача у дневним и 11,23 % возача у ноћним условима прекорачује прописано 

ограничење брзине на аутопуту.  
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График 21. Просјечна брзина возила на аутопуту која су прекорачила ограничење брзине 

(дан/ноћ) 

 

У графику 21. приказани су резултати за индикатор „просјечна брзина возила која су 

прекорачила ограничење брзине“ у дневним односно ноћним условима вожње. Просјечна 

брзина возила која су прекорачила ограничење брзине  на аутопуту, посматрано у дневним 

условима је 146 km7h, и ноћним условима вожње 143 km/h, и већа је од брзине прописане за 

брзину на аутопуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 22. Проценат возача који возе брзином до 10 км/х већом од ограничења и возача који 

возе брзином која је за више од 10 км/х већа од ограничења брзине на аутопуту (дан/ноћ) 

 

 График 22. приказује проценат возача који возе брзином која је до 10 km/h већа од 

ограничења брзине, у дневним и ноћним условима вожње, и проценат возача који возе брзином 

која је за више од 10 km/h већа од ограничења у насељу. Резултати показују да на аутопуту у 

дневним условима вожње   10,53 %, возача вози брзином која је до 10 km/h већа од ограничења, 

док је у  ноћним условима вожње тај проценат  5,43 %.  

Резултати приказани у графику 22. за прекорачење ограничења брзине за више од 10 km/h, 

показују да је проценат возача који возе брзином која је  већа за више од 10 km/h у дневним 

условима вожње у насељу 16,91 %, док је у ноћним условима вожње тај проценат  5,8 %.  
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4.1. Интензитет саобраћаја, просјечна брзина по сатима, број возила која су прекорачила 

брзину по сатима  на аутопуту (укупно - дан/ноћ) 

 

 
 

 

 
 

График 23. Интензитет саобраћаја, просјечна брзина по сатима,  број прекорачења по 

сатима на аутопуту 

 

График 23. приказује интензитет саобраћаја, просјечну брзину возила по сатима и број возила 

која су прекорачила брзину кретања у одређеним временским интервалима на аутопуту. График 

23. приказује наведене елементе у току периода мјерења који се односи на дневне односно 

ноћне услове вожње. Када је интензитет возила у питању види се да је највећи интензитет 

возила на аутопуту у периоду од 11 до 15 сати. Просјечна брзина возила по сатима креће се од 

94 до 119 км/х.  Број возача који возе брзином већом од ограничења највећи је у сатима када је 

и интензитет саобраћаја највећи односно од 11 до 15 часова. 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Подаци до којих се дошло мјерењем брзина кретања возила у насељу, ван насеља и на 

аутопуту несумњиво потврђују да је од стране возача у Републици Српској присутно 

непоштовање прописаног ограничења брзине, те да је вожња непрописном брзином један од 

основних узрока настанка саобраћајних незгода.  

 Анализирајући узроке саобраћајних незгода за 2018. годину (подаци МУП РС), 

непрописна и неприлагођена брзина била је узрок у 19,8 % саобраћајних незгода.  

 Највеће непоштивање ограничења брзине код возача забиљежено је на дионицама 

путева ван насеља, гдје је ограничење брзине 60 km/h.  

 На основу резултата истраживања уочено је да је брзина кретања возила у дневним 

условима одвијања сабраћаја мања на локацијама у насељу и аутопуту  у односу на ноћне 

услове вожње на истим локацијама. 

 Велики проценат возача на свим локацијама прекорачује ограничење брзине кретања до 

10 km/h.  Разлози се могу наћи у томе што за прекорачење брзине до 10 km/h у ЗООБС - а  БИХ 

не постоје казнене одредбе за овај прекршај, а при томе већина прекршиоца није свјесна ризика 

вожње већим брзинама кретања од настанка саобраћајних незгода и посљедица тих незгода. 

 

 

 

 



                                

4.7. „Један позив мијења све – не користи телефон док возиш!“ 

 

 Компанија М:тел, уз сарадњу Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, 

Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске и Ауто-мото савеза Републике Српске, 

учествује у провођењу превентивне активности, кампање, под називом „Један позив мијења све 

– не користи телефон док возиш!“. Кампања ће се проводити од 06. јуна до краја септембра 

2019. године. 

 Званичан почетак кампање обиљежен је 06. јуна 2019. године на Тргу Крајина у 

Бањалуци промоцијом ауто симулатора, који симулира негативан утицај употребе мобилног 

телефона на психо-физичке способности човјека за безбједно управљање возилом. Овај ауто-

симулатор компаније м:тел на јединствен начин приказује које су опасности употребе 

мобилног телефона током управљања моторним возилом, и током трајања кампање биће 

постављен у многим градовима/општинама, како би грађани Републике Српске имали 

могућност да га испробају. 

 Догађају на Тргу Крајине су присуствовали генерални директор компаније м:тел, 

министар саобраћаја и веза Републике Српске, као и генерални секретар Ауто-мото савеза РС. 

Циљ кампање је скретање пажње јавности на значај одговорног понашања у саобраћају, али и 

обавезе поштивања законских прописа.  

 Овогодишњу м:тел кампању за безбједност саобраћаја медијски су подржали: РТРС, 

АТВ, ТВ К3, Радио Републике Српске, Биг, Нес, Контакт, Уно, Џунгла, Радио Источно 

Сарајево, Независне новине, Глас Српске, Блиц, Вечерње новости, Аутосхоп магазин, Љепота и 

здравље, независне.ба, глассрпске.ба, српскаинфо.цом, цапитал.ба, мондо.ба, новостиплус.орг, 

срна.рс, бањалука.цом, Балканандроид.цом, Минимагазин.инфо, лоламагазин.цом, 

бањалуцанке.цом, те Метромедиа, ДЛ плакат и Нова опрема. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   „Један позив мијења све – не користи телефон док возиш!“ 

 

 

 Присуство АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења 

превентивне кампање „Један позив мијења све“ 

5. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна, Анадолија - Извјештаји са почетка републичке превентивне кампање "Један позив 

мијења све - не користи телефон док возиш" организованог на Тргу Крајине у Бањалуци. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БХТ 1, АТВ, БН ТВ, Елта ТВ,... -  Прилози са почетка републичке превентивне 

кампање "Један позив мијења све - не користи телефон док возиш" организованог на Тргу 

Крајине у Бањалуци. 

Радио станице: 



                                

- Радио РС, Уно радио, Контакт радио,... - Извјештаји и информације са почетка републичке 

превентивне кампање "Један позив мијења све - не користи телефон док возиш" организованог 

на Тргу Крајине у Бањалуци. 

6. ЈУН 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц, Вечерње новости - Извјештаји са почетка 

републичке превентивне кампање "Један позив мијења све - не користи телефон док возиш" 

организованог на Тргу Крајине у Бањалуци. 

 

 

4.8. Превентивна активност „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!“; 

   Ауто мото савез Републике Српске и ауто мото друштва учествовали су у провођењу 

превентивно-едукативне активности под називом «Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!» 

 Активност се проводила на подручју Републике Српске, у периоду од 01. до 30. 

септембра 2019. године, заједно са Министарством саобраћаја и веза Републике Српске, 

Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, Министарством просвјете и културе 

Републике Српске и Министарством унутрашњих послова Републике Српске. 

         Циљ провођења ове превентивно-едукативне активности јесте повећање нивоа 

безбједности дјеце у саобраћају у Републици Српској, повећањем пажње возача почетком 

школске године у зонама школа, као и едукацијом ученика, родитеља и наставника о 

правилном понашању дјеце у саобраћају и развоју свијести о безбједности дјеце. Циљна група 

којој смо се обраћали су возачи, родитељи и ученици.  

 Порука превентивно-едукативне активности «Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!» 

преносила се путем радио џингла, штампаних материјала, интернет портала и друштвених 

мрежа. За потребе провођења активности и преношења порука до циљне групе израђени су 

радио џингл, распореди часова, плакати, те леци за возаче. Ауто мото друштва су плакате 

постављала на улазима у школе и на објектима у близини школа, а летке подјелили возачима и 

родитељима. Распореде часова ауто мото друштва, као и претходних година, подјелила су 

ученицима од првог до деветог разреда основне школе. 

 У оквиру ове активности првих дана школске године, поред школа били су присутни и 

промотери АМС, као и чланови школских саобраћајних патрола, који су помагали ученицима 

при безбједном преласку улице, те вршили подјелу летака возачима и родитељима у близини 

школе. 

 Aктивности АМС РС и АМД поводом почетка школске године  

 У оквиру превентивне активности „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас“, која се 

провела у мјесецу септембру 2019. године са циљем заштите дјеце у саобраћају, представници 

Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, Министарства просвјете и културе 

Републике Српске, Министрства унутрашњих послова Републике Српске, Агенције за 

безбједност саобраћаја Републике Српске, Ауто мото савеза Републике Српске и ауто мото 

друштава проводили су активности по основним школама у Републици Српској.  

 Приликом посјета основним школама за ученике нижих разреда основне школе одржана 

су саобраћајно образовна предавања, чиме су им пружене могућности да усвоје основна 

правила која су неопходна за њихово самостално и безбједно учешће у саобраћају.  

 Поред уобичајених активности које проводе АМС РС и АМД, неке од значајнијих 

активности наведене су сљедећем тексту. 

 

 

 Активности у ОШ „Бранко Ћопић“ Приједор 

 Почетак превентивне активности „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас“, званично је 

обиљежен 02. септембра 2019. године посјетом представника Министарства саобраћаја и веза, 

Министарства унутрашњих послова, Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто мото савеза 

Републике Српске, Ауто мото друштва „Приједор“ основној школи „Бранко Ћопић“ у 



                                

Приједору. За ученике од првог до трећег разреда ове школе одржана су предавања „10 лекција 

које живот значе“, чиме су им пружене могућности да усвоје основна правила која су 

неопходна за њихово самостално и безбједно учешће у саобраћају. Присутним ученицима су 

подјељени и прикладни поклони мајице, сликовнице и бојанке „10 лекција које живот значе“, 

рефлективни привјесци „смајли“ и други едукативни материјали. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Активности у ОШ „Бранко Ћопић“ Приједор 

 

 

 Активности у ОШ „Десанка Максимовић“ Станари 

 Представници Ауто-мото савеза Републике Српске и Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске посјетили су 5. септембара 2019. године основну школу „Десанка 

Максимовић“ у Станарима. Током посјете за више од 60 ученика од првог до трећег разреда 

одржана су интерактивно саобраћајно-образовно предавање под називом "10 лекција које 

живот значе". Присутним ученицима су подијељене сликовнице и бојанке "10 лекција које 

живот значе", рефлективни привјесци "смајлићи" и други образовни материјали. Са ученицима 

се разговарало о основним правилима безбједног понашања у саобраћају неопходним за 

њихово самостално кретање на путу од куће до школе и обрнуто, а посебна пажња је посвећена 

кретању пјешака дуж коловоза ноћу и у условима смањене видљивости. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

     Посјета ОШ „Десанка Максимовић“ Станари 

 

 

 Активности у ОШ „Шамац“ Шамац 

 

 Поводом почетка нове школске године представници Ауто-мото савеза Републике 

Српске, , Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Министарства саобраћаја и 

веза Републике Српске и АМД „Шамац“ посјетили су 10. септембра 2019. године ОШ „Шамац“ 

у Шамцу. 

 За ученике од првог до трећег разреда организовано је саобраћајно образовно предавање 

„10 лекција које живот значе“ и разговарано о проблемима са којима се сусрећу на путу од куће 

до школе. Малишанима су подјељени пригодни поклони (мајице, сликовнице и бојанке, 

распореди часова и образовни леци). 
 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Посјета ОШ „Шамац“ Шамац 

 

 

 Активности АМД у провођењу активности 

 

 Активности АМД „Семафор“ Зворник 

 Представници АМД „Семафор“ Зворник су заједно са представницима и службеницима 

Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник и Козлук провели активвост 

„Возачи,школа је за нас, опрез је за вас!" у периоду од 02.09.2019.год. до 26.07.2019.год. Прву 

недељу школе  чланови  школске саобраћајне патроле  и промотери су били ангажовани испред 

свих централних  школа  на подручју Града Зворника и пјешачких прелаза. Током септембра  

представници АМД “Семафор” и Полицијски службеници  за безбједност саобраћаја посјетили 

: ОШ “Свети Сава” Зворник , ОШ “ Јован Цвијић” Дрињача , ОШ “ Петар Кочић” Козлук 

(Тршић) и ОШ ” Вук Караџић” Роћевић (Брањево)  гдје је било предавања првачићима  о 

правилима безбједног учешћа у саобраћају, а том приликом су првачићима подјељени мали 

поклони, едукативне сликовнице за почетак школске године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Семафор“Зворник    

 

 

 

 Активности АМД „Костајница“  

 

 Представници АМД „Костајница“ у сарадњи са полицијским службеницима из 

Полицијске станице у Костајници су 02. и 03.09. провели активност под називом " Возачи 

школа је за нас, опрез је за вас". Представник ПС Костајница и секретар АМД „Костајница“ су 

12.09. 2019. Године одрзжали саобраћајно образовно предавање и разговор о безбједности на 

путу од куће до школе ученицима нижих разреда основних скола, те изврсили и подјелу 

едукативних материјала.  

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности АМД „Костајница“ 

 

 Активности АМД „Сребреница“Братунац  

 Ауто-мото друштво “Сребреница“ Братунац“ у сарадњи са представницима Полицијске 

станице Братунац провело је превентивно-едукативну активност под називом „Возачи, школа 

је за нас, опрез је за вас!“, у периоду од 02. до 30. септембра 2019. године на подручју 

општина Братунца  и Сребренице. Представници АМД“Сребреница“ у сарадњи са полицијским 

службеницима ПС Братунац и члановима ШСП су у току мјесеца септембра радили активно са 

првачићима тако што су им помагали прелазити цесту, објашњавали и показивали правила 

понашања у саобраћају. 

 У наведеној актиности су били обухваћени ученици сљедећих основних школа: ОШ 

„Бранко Радичевић“ Братунац, ОШ „Вук Караџић“ Братунац, ОШ „Петар Кочић“ Кравица, ОШ 

„Прва основна школа“ Сребреница и ОШ „Коста Тодоровић“ Скелани са подручним 

одјељењима. Запосленици АМД-а „Сребреница“ су, у складу са планом активности кампање, 

извршили подјелу распореда часова ученицима, летке возачима и родитељима, а плакати су 

постављени на улазу школа и огласне табле општина учесница у превентивно-едукативној 

активности.   

 Активност је промовисана путем  Фацебоок страница  АМД „Сребреница - 

Братунац“,Братунац и „Заштитимо дјецу у саобраћају“, и путем портала  „УПСМедиа“, 

Сребреница, и „ Е Сребреница“ . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активности АМС „Сребреница“ Братунац 

 

 Активности АМД „Угљевик“Угљевик 

 Представници АМД „Угљевик“ посјетили су основне школе на подручју ове општине. 

Заједно са представницима полицијске станице или самостално одржали су и саобраћајно 

образовна предавања за ученике првих разреда и извршили подјелу едукативних материјла.  

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активности АМД „Угљевик“ 

 

 Активности АМД „Фоча“Фоча 

 АМД Фоча заједно са пре припадницима МУП РС, ПУ Фоча и члановима Школске 

саобраћајне патроли сутоком мјесеца септембра 2019. године превентивно едукативну 

активност под називом „ Возачи школа је за нас опрез је за вас“. Током трајања активности 

ученицима нижих разреда помагали смо приликом одласка и доласка у школу. Извршена је и 

подјела распореда часова, летака за возаче и родитеље. Активности су вођене у двије основне 

матичне школе као и у двије подручне школе на територији Општине Фоча. Неке од 

активности пропратила је локална радио станица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Фоча“ 

 

 Активности АМД „Берковићи“Берковићи 

 

 Представници АМД „Берковићи“ заједно са полицијским службеницима ПС Берковићи 

посјетили су основну школу  „Његош“ у Берковићима  и током посјете одржали саобраћајно 

образовна предавања. Током посјете ученицима су подјељени и едукативни материјали. Током 

осталих дана у мјесецу септембру прдтавници АМД „Берковићи“ вршили су подјелу 

едукативних материјала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Берковићи“ 

 

 

 



                                

 Активности АМД „Шамац“Шамац 

 Представници АМД ,,ШАМАЦ“ су у сарадњи са полицијским службеницима ПС Шамац 

и наставницима из основних школа, организовало рад школских саобраћајних патрола. 

Чланови Школских саобраћајних патрола су дежурали на путу поред својих школа, гдје су са 

полицијским службеницима вршили контролу  саобраћаја и обезбјеђивали безбједан прелазак 

дјеце преко коловоза. Такођер, представници АМД „Шамац“ овбилазили су основне школе и 

вршили подјелу едукативних материјала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Активности АМД „Шамац“ 

 

 Активности осталих АМД 

 Остала АМД су у сарадњи са полицијским станицам и школама, те члановима школских 

саобраћајних патрола проводили активности поводом почетка школске године, при чему су 

вршили подјелу распореда часоваи других едукативних материјала, те и помагали ученицима 

нижих разреда да безбједно прелазе преко коловза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Активности АМД „Доњи Жабар“ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМД „Љубиње“  АМД „Осмаци“   АМД „Билећа“ 

 

 

 

 



                                

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођењу превентивне 

активности „Возачи, школа је за нас, опрез је за вас!“ 

 

1. СЕПТЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Елта кабел,... - Апел АМС РС возачима у Републици Српској да почиње 

нова школска година  и да смање брзину у зонама основних и средњих школа. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, БН радио, Биг радио, Контакт радио, Уно радио,... Апел АМС РС 

возачима у Републици Српској да почиње нова школска година  и да смање брзину у зонама 

основних и средњих школа. 

2. СЕПТЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Гостовање у програму поводом почетка нове школске 

године и апел возачима да смање брзину у зонама основних и средњих школа. 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, ТВ Приједор - Прилози из Основне школе "Бранко Ћопић" у Приједору 

поводом почетка нове школске године. 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Извјештај из Основне школе "Бранко Ћопић" у Приједору поводом почетка нове 

школске године. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске - Прилог из Основне школе "Бранко Ћопић" у Приједору поводом 

почетка нове школске године. 

3. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц - Апел АМС РС возачима у Републици Српској да 

почиње нова школска година  и да смање брзину у зонама основних и средњих школа. 

10. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са предавања "Десет лекција које живот значе" одржаном у Основној школи 

"Шамац" у Шамцу. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог са предавања "Десет лекција које живот значе" одржаном у Основној школи 

"Шамац" у Шамцу. 

 

4.9. Превентивна активност "Нити једна чаша прије вожње!.“ 

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Републичка управа за 

инспекцијске послове, Ауто мото савез Републике Српске, АМД-а, „Molson Coors Company- 

Jelen Pivo“ и локалне заједнице у периоду од 16. децембра 2019. године до 31. јануара 2020. 

године проводе превентивну активност под називом "Нити једна чаша прије вожње!“ 

 Алкохол је један од најчешћих узрока саобраћајних незгода, нарочито оних са најтежим 

посљедицама. Под утицајем алкохола погоршавају се психофизичке способности неопходне за 

безбједно учешће у саобраћају, односно слаби оштрина вида, продужава се вријеме реакције, 

слаби координација и прецизност покрета и др. Такође, повећава се самоувјереност, слаби 

критичност, смањује се осјаћај одговорности, а возач постаје неопрезан и склон непоштовању 

саобраћајних прописа. Ризик од учешћа у саобраћајним незгодама и ризик од смртаног 

страдања расте са порастом концентрације алкохола у крви. Статистички подаци МУП РС, за 

перид од 01.01. до 31.08.2019. године, показују да су се у овом периоду у Републици Српској 

догодиле 6593 саобраћајне незгоде у којима је смртно страдало 84 лица, а 383 лица је задобило 

тешке тјелесне повреде. Узрок у 239 саобраћајних незгода, у наведеном периоду, било је 

управљање возилом под дејством алкохола, са преко 1,5 g/kg алкохола у организму. 

Циљ провођења кампање „НИТИ 1 ЧАША ПРИЈЕ ВОЖЊЕ“ је повећање нивоа 

безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз смањење броја возача који у саобраћају 

учествују под дејством алкохола. Провођењем кампање покушаће се утицати на промјену 



                                

ставова возача, како не би управљали возилима у саобраћају, ако су под утицајем акохола. У 

току трајања кампање возачи ће бити обавјештени о утицају алкохола на психофизичке 

способности које су битне за безбједно учешће у саобраћају, најчешћим грешкама које праве 

алкохолисани возачи, те посљедицама ризичних понашања у саобраћају. 

 У току трајања кампање организоване су и промотивне активности у 29 локалних 

заједница, у Републици Српској. Представници локалних заједница, у сарадњи са 

представницима АМД и компаније „Molson Coors Company“ , на погодним локацијама, 

организовале су се различите промотивне активности. На погодним мјестима постављано је 

специјално рекламно возило са великим билбордом "Нити једна чаша прије вожње! Такође, 

сви заинтересовани посјетиоци ових промотивних догађаја имали су могућност да испробају и 

симулатор утицја алкохола на организам човјека, специјалне „пијане наочаре“ 

За потребе кампање израђени су видео спот, радио џингл, плакат и летак, путем којих се 

преносила порука до циљне групе (возача). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Изглед плаката 

                                                                                                 

  

 

 Активности у Бања Луци 

 Превентивна кампања "Прослави одговорно! Ако мислиш пити, возач немој бити" 

званично је почела 16. децембра 2019.године, организовањем догађаја и конференције за медије 

у просторијама „Стакленац“, у парку „Петар Кочић“ у Бања Луци. На догађају и конференцији 

за новинаре били су присутни представници Министарства саобраћаја и веза Републике 

Српске, Министарства ун утрашњих послова Републике Српске, Агенције за безбједност 

саобраћаја РС, Ауто-мото савеза Републике Српске, Града „Бања Лука“, Ауто мото друштва 

„Бања Лука“, те ученици средње Техничке школе из Бања Луке. У парку Петар Кочић било је 

постављено специјало рекламно возило са великим билбордом, путем којег се емитовао и радио 

џингл, као и симулатори „коса раван“ и „ражањ“ који симулирају значај употребе сигурносног 

појаса у току вожње. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

Актиивности АМД 

 

 Активности АМД „Теслић“ 

  Полицијски службеници Полицијске станице Теслић заједно са радницима Ауто-

мото друштва Теслић, реализовали су преветивну кампању под називом „Нити једна чаша 

прије вожње“. Активност је реализована на градском тргу у Теслићу, заједно са ученицима 

средњошколског центра и заинтересованим грађанима. Присутним грађанима је скренута 

пажњу на опасности управљања моторним возилом под утицајем аклкохола, те им је наглашено 

да присуство алкохола у организму од чак 0,5 г/кг повећава ризик од настанка саобраћајних 

незгода за два пута.  

 Присутни грађани имали су могућност да испробају и специјалне „пијане наочаре“ које 

симулирају утицај алкохола на организам човјека, у количини од преко 0,5 г/кг и преко 1,5 г/кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Активноисти у Теслићу 

 Активности АМД „Сигурност“ Бијељина 

 Представници АМД „Сигурност“ Бијељина су заједно са представнициам Полицијске 

управе Бијељина, Агенције за безбједност саобраћаја, Града Бијељина и ученицима средње 

техничке школе „Михајло Пупин“ су 23. Децембра организовали активности на Градском тргу 

у Бијељини.  

 Сви заинтересовани пролазници и присутни ученици су имали могућност да испробају 

симулатор специјалне „пијане наочаре“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности у Бијељини 

 

 Активности АМД „Семафор“ Зворник 

 Представници АМД „Семафор“ Зворник и Полицијске управе Зворник су 23. децембра 

2019. године организовали у улици Светог Саве у Зворнику. 

Том приликом, заинтересовани грађани су имали прилику да испробају и „пијане наочаре“ које 

симулирају утицај алкохола на организам човјека, те да схвате колико је опасно управљати 

возилом под дејством алкохола. 

 Проведене активности су пропратили медији: РТРС, Инфо Бирач, Радио Освит, Портал 

“Зворник данас”, Блиц, Зворничка.ба, и други. 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Семафор“ Зворник 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења превентивне 

активности „Нити 1 чаша прије вожње" 

11. ДЕЦЕМБАР 

Радио станице: 

- АТВ радио - Гостовање у програму на тему "Алкохол и возачи - Нити једна чаша прије 

вожње". 

15. ДЕЦЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава почетка традиционалне републичке превентивне кампање "Нити једна 

чаша прије вожње". 

16. ДЕЦЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Извјештај са почетка традиционалне републичке превентивне кампање "Нити 

једна чаша прије вожње" одржаног у бањалучком парку Петар Кочић. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Пинк БХ, БХТ 1, Елта кабел, Бел канал,... - Прилози са почетка 

традиционалне републичке превентивне кампање "Нити једна чаша прије вожње" одржаног у 

бањалучком парку Петар Кочић. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, БН радио, Нес радио, Биг радио, Контакт радио, Уно радио,... - 

Информације поводом почетка традиционалне републичке превентивне кампање "Нити једна 

чаша прије вожње" одржаног у бањалучком парку Петар Кочић. 

17. ДЕЦЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Вечерње новости, Дневни аваз, Ослобођење, Вечерњи лист,... 

- Извјештаји са почетка традиционалне републичке превентивне кампање "Нити једна чаша 

прије вожње" одржаног у бањалучком парку Петар Кочић. 

21. ДЕЦЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Недељно јутро" - Гостовање у програму поводом кампање "Нити једна чаша 

прије вожње", обавезне зимске опреме и правила понашања у саобраћају током отежаних 

услова одвијања у саобраћају. 

 

4.10. Саобраћајно образовно такмичења ученика основне школе Републике Српске 

„Дјеца у саобраћају 2019“ 

Планом рада и финансијског пословања АМС РС за 2019. годину, између осталих, 

предвиђено је и провођење превентивно-образовне активности ”Дјеца у саобраћају”, а која се 

спроводи са циљем смањења степена угрожености школске дјеце у саобраћају. Ђаци основних 

школа спадају у групу најугроженијих категорија учесника у саобраћају, како као пјешаци тако 

и као бициклисти. Реализовањем ове активности повећава се ниво општег саобраћајног 

образовања, олакшава кретање дјеце пјешака и бициклиста у саобраћају те на тај начин 

директно утиче на повећање њихове безбиједности. 



                                

Ово саобраћајно - образовно такмичење обухвата теоретски (провјера познавања 

саобраћајних прописа) и практични дио (вожња бициком на полигонима). Припрема ученика за 

такмичење одвија се у саобраћајним секцијама основних школа Републике Српске, а у сарадњи 

са АМД.  

Такмичење ученика спроводи се на школском, квалификационом и републичком нивоу. 

Школска такмичења одржавају се у организацији основних школа Републике Српске, 

квалификациона у организацији АМД-а, a републичко у организацији АМС РС. Право учешћа 

на овом такмичењу имају дјеца од 10-12 година старости, односно екипе састављене од четири 

ученика и то два дјечака и двије дјевојчице, који су рођени 2007., 2008. или 2009. године, (било 

којег датума), што је у сагласности са Правилником техничке комисије АИТ-а, за реализацију 

Европског саобраћајно образовног такмичења.  

 

АМС РС је у складу са наведеним ово традиционално такмичење под називом “Дјеца у 

саобраћају 2019“ организовао и провео на слиједећи начин: 

 Школска такмичења 

Школска такмичења су одржана до 31. марта 2019. године у складу са Календаром 

такмичења Републичког педагошког завода Републике Српске. Школска такмичења 

организовале су и провеле основне школе и наставници вође саобраћајних секција.  

 

 Квалификационо саобраћајно образовно такмичење ученика основних школа Републике 

Српске „Дјеца у саобраћају 2018.“- извјештај; 

Квалификациона такмичења су одржана 20. априла 2019. године у 18 градова Републике 

Српске са почетком у 11 часова у организацији ауто-мото друштва како слиједи: Учесници  

квалификационог такмичења биле су екипе са одржаних школских такмичења.  

На такмичењу је учествовало 195 екипа из 153 основне школе и 46 АМД са 780 такмичара. 

Екипа је бројала четири члана и то двије дјевојчице и два дјечака узраста 10 до 12 год. 

Такмичење се састојало од теоретског дијела у којем су такмичари рјешавали тест из познавања 

саобраћајних прописа који је садржавао 20 питања и практичног дијела на којем су такмичари 

возили бицикл на  полигону спретности. 

 

Бр. АМД – организатори 
Број 

школа 

Очекивани број екипа 

АМД домаћин квалиф. 

такмичење 

реп. 

такм. 

I 

Градишка 5 6 2  Градишка 

Србац 2 3     

II 
Козарска Дубица 3 5 2 Костајница 

Костајница 1 1     

III 

Брод 2 3     

Дервента 4 4 2 Брод 

Прњавор 6 8     

IV 
Приједор 11 13 4 Приједор 

Нови Град 6 6     

V Добој 9 9 2 Добој 

VI 

Оптима - Модрича 4 4     

Шамац 1 1 2 Оптима Модрича 

Доњи Жабар 4 4     

VII 

Источно Сарајево 4 5     

Соколац 0 0 2 Сарајево 

Јахорина Пале 3 5     

VIII 

Милићи 1 1     

Шековићи 1 1 1 Милићи 

Власеница 1 1     

Хан Пијесак 0 0   



                                

IX 

Сребреница Братунац 4 5 

3 
 Семафор 

Зворник 
Семафор Зворник 6 10 

Осмаци  1 1 

X Крајина Бања Лука 12 16 3 
Крајина Бања 

Лука 

XI 

Балкана М. Град 4 4 

  Рибник 3 3 

Шипово 3 3  2 

Петровац – 

Дринић 

Петровац – Дринић 1 1   

XII 

Змајевац Челинац 2 3     

Котор Варош 2 2 2 

Змајевац 

Челинац 

Кнежево 2 2   

   XIII Теслић 4 7  1  Теслић 

XIV 

Требиње 3 6     

Билећа 2 3  2 Љубиње 

Љубиње 1 2   

XV 

Гацко 1 3    

Берковићи 1 1 1 Невесиње 

Невесиње 1 2     

XVI 

Бијељина 12 15 

3 Бијељина  Угљевик 3 3 

Лопаре 2 2   

XVII 

Фоча 1 2     

Рогатица 1 2 2 Фоча 

Вишеград 1 2     

Калиновик 1 1   

XVIII 

 

Бања Лука 7 10 2 Лакташи 

Лакташи 4 4     

  У К У П Н О 153 195 38   

 

  Резултати поАМД -домаћинима: 

 

ГРАДИШКА 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. ВУК КАРАЏИЋ СИТНЕШИ СРБАЦ 78 

2. ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 

РАЗБОЈ СРБАЦ 79 

3. ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 

РАЗБОЈ СРБАЦ 94 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. БОЖАНА 

МАРЈАНОВИЋ 

ВУК КАРАЏИЋ СИТНЕШИ 12 

2. АНАСТАСИЈА 

САРАЈЛИЋ 

СВЕТИ САВА ДУБРАВА 14 

3. ЖЕЉКА БРКОВИЋ ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 

РАЗБОЈ 16 



                                

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. НИКОЛА КОТАРАШ ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 

РАЗБОЈ 13 

2. АХМЕД МАКИЋ ВАСА 

ЧУБРИЛОВИЋ 

ГРАДИШКА 14 

3. СЛАВЕН БРКОВИЋ ВУК КАРАЏИЋ СИТНЕШИ 15 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. БОЈАН МРЂА ВУК КАРАЏИЋ СИТНЕШИ 78 

2. 
МИОДРАГ 

ПОЊАВУШИЋ 

ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 

РАЗБОЈ 79 

3. 
МИОДРАГ 

ПОЊАВУШИЋ 

ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 

РАЗБОЈ 94 

КОСТАЈНИЦА 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. ПЕТАР МЕЋАВА КОСТАЈНИЦА КОСТАЈНИЦА 129 

2. МАЈКА 

КНЕЖОПОЉКА  

КНЕЖИЦА К. ДУБИЦА 129 

3. ВУК С. КАРАЏИЋ К. ДУБИЦА К. ДУБИЦА 151 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЛЕА БАСРАК ПЕТАР МЕЋАВА КОСТАЈНИЦА 37 

2. ТАМАРА СМИЉАНИЋ ПЕТАР МЕЋАВА КОСТАЈНИЦА 37 

3. ТЕОДОРА ЧОЛИЋ ВУК С. 

КАРАЏИЋ 

К. ДУБИЦА 43 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЂОРЂЕ СОЛДАТ МАЈКА 

КНЕЖОПОЉКА  

КНЕЖИЦА 20 

2. ЈАСМИН 

ХАНДАНОВИЋ 

ПЕТАР МЕЋАВА КОСТАЈНИЦА 21 

3. ОГЊЕН ДРЉИЋ ВУК С. 

КАРАЏИЋ 

К. ДУБИЦА 24 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. ГОРАН КУКИЋ ПЕТАР МЕЋАВА КОСТАЈНИЦА 129 

2. МИРОСЛАВ ШКАРА МАЈКА 

КНЕЖОПОЉКА  

КНЕЖИЦА 129 

3. БОЈАН ОБРЕНОВИЋ ВУК С. 

КАРАЏИЋ 

К. ДУБИЦА 151 

 



                                

БРОД 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. СВЕТИ САВА БРОД  "ТБ" БРОД 19 

2. НИКОЛА ТЕСЛА ПРЊАВОР ПРЊАВОР 46 

3. СВЕТИ САВА БРОД  "ТБ" БРОД 72 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЈОВАНА 

ГАВРИЛОВИЋ 

СВЕТИ САВА  БРОД 9 

2. ИВОНА ИВАНОВИЋ СВЕТИ САВА БРОД 10 

3. МАРИНА ЈОСИЋ ЛИЈЕШЋЕ ЛИЈЕШЋЕ 11 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ВЛАДИМИР РАКИЋ СВЕТИ САВА БРОД 0 

2. ЊЕГОШ ЂУКИЋ СВЕТИ САВА БРОД 0 

3. СТЕФАН ТОПИЋ НИКОЛА ТЕСЛА ПРЊАВОР 1 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. ЖЕЉКО ШАИНОВИЋ СВЕТИ САВА БРОД  19 

2. МИЛОРАД ЛАЛИЋ НИКОЛА ТЕСЛА  ПРЊАВОР 46 

3. ЖЕЉКО ШАИНОВИЋ СВЕТИ САВА БРОД  72 

 

 

ЧЕЛИНАЦ 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. НОВАК ПИВАШЕВИЋ СТАРА ДУБРАВА ЧЕЛИНАЦ 38 

2. НОВАК ПИВАШЕВИЋ СТАРА ДУБРАВА ЧЕЛИНАЦ 39 

3. ВУК КАРАЏИЋ ЖИВИНИЦЕ КНЕЖЕВО 86 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ДИЈАНА ЈОКИЋ НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ 

СТАРА ДУБРАВА 0 

2. АНА ЂАЈИЋ НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ 

СТАРА ДУБРАВА 4 

3. АНА ЈАНКОВИЋ НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ 

СТАРА ДУБРАВА 7 

 

 

 

 

 



                                

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ДЕЈАН НОВАКОВИЋ НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ 

СТАРА ДУБРАВА 3 

2. ВЛАДАН ВУКОВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ЖИВИНИЦЕ 12 

3. МАРКО ПОПОВИЋ НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ 

СТАРА ДУБРАВА 17 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. ДАНЕ ПОПОВИЋ НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ 

СТАРА ДУБРАВА 38 

2. ДАНЕ ПОПОВИЋ НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ 

СТАРА ДУБРАВА 39 

3. СРЕДО БЛАГОЈЕВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ЖИВИНИЦЕ 86 

 

ПРИЈЕДОР 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. КОЗАРАЦ КОЗАРАЦ ПРИЈЕДОР 4 

2. ЋИРИЛО И 

МЕТОДИЈЕ 

ТРНОПОЉЕ ПРИЈЕДОР 29 

3. П. П. ЊЕГОШ БУСНОВИ  ПРИЈЕДОР 55 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. НЕРМИНА ДЕНИЋ КОЗАРАЦ КОЗАРАЦ 1 

2. ЈЕЛЕНА ЈЕФТЕНИЋ  ЋИРИЛО И 

МЕТОДИЈЕ 

ТРНОПОЉЕ 2 

3. АМИНА ДЕНИЋ КОЗАРАЦ КОЗАРАЦ 3 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. АНЕС ФИЛОВИЋ КОЗАРАЦ КОЗАРАЦ 0 

2. ЗЕКЕРИЈА МАХИЋ КОЗАРАЦ КОЗАРАЦ 0 

3. АНЂЕЛО ВЛАСЕНКО БРАНКО ЋОПИЋ ПРИЈЕДОР 3 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. НАДИР НУХАГИЋ КОЗАРАЦ КОЗАРАЦ 4 

2. НЕБОЈША 

ДРАГИЧЕВИЋ 

ЋИРИЛО И 

МЕТОДИЈЕ 

ТРНОПОЉЕ 29 

3. МИРКО ОРЛОВИЋ П. П. ЊЕГОШ БУСНОВИ  55 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         АМД „Приједор“ –АМД „Уна“ Нови Град 

ДОБОЈ 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. П. П. ЊЕГОШ БОЉАНИЋ ДОБОЈ 160 

2. ПЕТАР КОЧИЋ СЈЕНИНА ДОБОЈ 169 

3. МИЛАН РАКИЋ БУКОВИЦА 

ВЕЛИКА 

ДОБОЈ 185 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ИВАНА 

МИХАЈЛОВИЋ 

РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ 

ОСЈЕЧАНИ 19 

2. БОЈАНА 

БЛАГОЈЕВИЋ 

МИЛАН РАКИЋ РУДАНКА 20 

3. БЕЛМА СУБАШИЋ ПЕТАР КОЧИЋ СЈЕНИНА 28 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ ВУК КАРАЏИЋ ДОБОЈ 8 

2. УГЉЕША 

ТЕШАНОВИЋ 

ЂУРА ЈАКШИЋ ПОДНОВЉЕ 15 

3. ЕРНАД ИМШИРОВИЋ ПЕТАР КОЧИЋ СЈЕНИНА 28 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. САНЕЛА ДЕЈАНОВИЋ П. П. ЊЕГОШ БОЉАНИЋ 160 

2. ВЛАДИСЛАВ 

СТЈЕПАНОВИЋ 

ПЕТАР КОЧИЋ СЈЕНИНА 169 

3. НИНОСЛАВ ЛУКИЋ МИЛАН РАКИЋ БУКОВИЦА 

ВЕЛИКА 

185 

 

ОПТИМА МОДРИЧА 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. АЛЕКСА ШАНТИЋ ВУКОСАВЉЕ ОПТИМА 

МОДРИЧА 

58 

2. ШАМАЦ ШАМАЦ ШАМАЦ 67 

3. СВЕТИ САВА МОДРИЧА ОПТИМА 

МОДРИЧА 

84 

 



                                

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. МИХАЕЛА 

МАКСИМОВИЋ 

СРБИЈА ЦРКВИНА 8 

2. НИКОЛИНА 

СТОЈИЧИЋ 

ШАМАЦ ШАМАЦ 9 

3. КРИСТИНА ЛУКИЋ СВЕТИ САВА  МОДРИЧА 10 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. АДИН МУЈИЋ АЛЕКСА 

ШАНТИЋ 

ВУКОСАВЉЕ 9 

2. МАРКО ПУПЧЕВИЋ ШАМАЦ ШАМАЦ 9 

3. СРЂАН ЛАЗИЋ СУТЈЕСКА МОДРИЧА 9 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. НЕГРИН АВДИЋ АЛЕКСА 

ШАНТИЋ 

ВУКОСАВЉЕ 58 

2. РАДО ИГЊАТОВИЋ ШАМАЦ ШАМАЦ 67 

3. МИЛАН 

ТОМУШИЛОВИЋ 

СВЕТИ САВА МОДРИЧА 84 

 

САРАЈЕВО 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

3. СВЕТИ САВА И.Н. САРАЈЕВО "САРАЈЕВО"   44 

2. СВЕТИ САВА И.Н. САРАЈЕВО "САРАЈЕВО"   67 

3. СРБИЈА ПАЛЕ "ЈАХОРИНА" 

ПАЛЕ 

88 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. СВЈЕТЛАНА ПАНЏИЋ СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 6 

2. ТАМАРА НОСОВИЋ СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 12 

3. МАРИЈА 

МИЈАНОВИЋ 

СРБИЈА ПАЛЕ 13 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЛУКА ТОМИЋ СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 9 

2. МИЛОШ ТОМИЋ СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 11 

3. 
ЖАРКО 

РАДОВАНОВИЋ 

СВЕТИ САВА И. Н. САРАЈЕВО 16 

 

 

 



                                

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. СЛАЂАН 

ТОДОРОВИЋ 

СВЕТИ САВА И.Н. САРАЈЕВО 44 

2. СЛАЂАН 

ТОДОРОВИЋ 

СВЕТИ САВА И.Н. САРАЈЕВО 67 

3. МИЛЕНКО 

БОРОВЧАНИН 

СРБИЈА ПАЛЕ 88 

МИЛИЋИ 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ ШЕКОВИЋИ 140 

2. ВУК КАРАЏИЋ ВЛАСЕНИЦА ВЛАСЕНИЦА 157 

3. АЛЕКСА ЈАКШИЋ МИЛИЋИ МИЛИЋИ 199 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. МАРИЈА НИКОЛИЋ ВУК КАРАЏИЋ ВЛАСЕНИЦА 26 

2. ДЕЈАНА РИСТИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ 27 

3. АНДРЕЈА МИЛИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ 37 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ПЕТАР ЂУКАНОВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ 18 

2. ЂОРЂЕ СЕКУЛИЋ АЛЕКСА 

ЈАКШИЋ 

МИЛИЋИ 21 

3. ЂОРЂЕ МИШИЋ АЛЕКСА 

ЈАКШИЋ 

МИЛИЋИ 22 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. ДРАГОСЛАВ 

ШИПОВАЦ 

АЛЕКСА 

ЈАКШИЋ 

МИЛИЋИ 140 

2. ДРАЖЕНА 

МИЛОШЕВИЋ 

ВУК КАРАЏИЋ ВЛАСЕНИЦА 157 

3. РИСТО НАДЕЖДИН ЈОВАН ДУЧИЋ ШЕКОВИЋИ 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     АМД „Милићи“ 

 

 



                                

„СЕМАФОР“ ЗВОРНИК 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. СВЕТИ САВА ЗВОРНИК СЕМАФОР 

ЗВОРНИК 

37 

2. ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК СЕМАФОР 

ЗВОРНИК 

67 

3. СВЕТИ САВА  ЗВОРНИК СЕМАФОР 

ЗВОРНИК 

82 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. МАРИНА 

ЖИВАНОВИЋ 

ЈОВАН ЦВИЈИЋ ДРИЊАЧА 10 

2. ЕЛМА 

ХРУСТАНОВИЋ 

ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК 11 

3. ИРИНА ЕРКИЋ СВЕТИ САВА  ЗВОРНИК 13 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЗОРАН ЖИВКОВИЋ СВЕТИ САВА  ЗВОРНИК 2 

2. ЊЕГОШ РИСТИЋ СВЕТИ САВА  ЗВОРНИК 7 

3. МАТЕЈА САВИЋ КОСТА 

ТОДОРОВИЋ 

СКЕЛАНИ 10 

 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. МИЛЕНКО 

ЛАЗАРЕВИЋ 

СВЕТИ САВА ЗВОРНИК 37 

2. ДРАГОСЛАВА 

МИЛОШЕВИЋ 

ПЕТАР КОЧИЋ КОЗЛУК 67 

3. МИЛЕНКО 

ЛАЗАРЕВИЋ 

СВЕТИ САВА ЗВОРНИК 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      АМД „Зворник“ 

 

 



                                

КРАЈИНА БАЊА ЛУКА 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. СТАНКО РАКИТА БАЊА ЛУКА "КРАЈИНА" 

Б.ЛУКА 

92 

2. П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА "КРАЈИНА" 

Б.ЛУКА 

100 

3. ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 

БАЊА ЛУКА "КРАЈИНА" 

Б.ЛУКА 

191 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЛАНА ЋУРЛИЋ СТАНКО 

РАКИТА 

БАЊА ЛУКА 8 

2. КАТЈА ЉУЈИЋ П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА 24 

3. ЈАНА ТЕШАНОВИЋ П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА 30 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ОГЊЕН ЂЕРМАН СТАНКО 

РАКИТА 

БАЊА ЛУКА 11 

2. МИХАЈЛО ПАМУЧАР СТАНКО 

РАКИТА 

БАЊА ЛУКА 14 

3. АЛЕКСА ЗЕЛЕМБАБА П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА 19 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. БРАНИСЛАВ 

ЈУГОВИЋ 

СТАНКО 

РАКИТА 

БАЊА ЛУКА 92 

2. ЖЕЉКО 

ВУКАДИНОВИЋ 

П. П. ЊЕГОШ БАЊА ЛУКА 100 

3. ЦВЕТАНА МАЧКИЋ ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ 

БАЊА ЛУКА 191 

ПЕТРОВАЦ - ДРИНИЋ 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. ВУК КАРАЏИЋ ЈЕЗЕРО ШИПОВО 82 

2. РАДЕ МАРИЈАНАЦ СТРОЈИЦЕ ШИПОВО 93 

3. НЕМАЊА 

ВЛАТКОВИЋ 

ШИПОВО ШИПОВО 113 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. АНА ЛАЗИЋ ВУК КАРАЏИЋ БАРАЋИ 15 

2. УНА ПАЛИЛИЋ ВУК КАРАЏИЋ ЈЕЗЕРО 21 

3. НИКОЛИНА 

СИМИЧИЋ 

НЕМАЊА 

ВЛАТКОВИЋ 

ШИПОВО 22 



                                

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ВЛАТКО МИЛИЋ ВУК КАРАЏИЋ ЈЕЗЕРО 5 

2. СИНИША ЈОШИЋ ПЕТАР КОЧИЋ СИТНИЦА 10 

3. НЕМАЊА ЂУМИЋ ДРИНИЋ ДРИНИЋ 11 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. МИЛЕНКО 

СТОЈИЧИЋ 

ВУК КАРАЏИЋ ЈЕЗЕРО 82 

2. МИОДРАГ 

МАРКОВИЋ 

РАДЕ 

МАРИЈАНАЦ 

СТРОЈИЦЕ 93 

3. НЕБОЈША МИЉЕВИЋ НЕМАЊА 

ВЛАТКОВИЋ 

ШИПОВО 113 

ТЕСЛИЋ 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ ТЕСЛИЋ 73 

2. ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ ЧЕЧАВА  ТЕСЛИЋ 88 

3. П. П. ЊЕГОШ  ТЕСЛИЋ ТЕСЛИЋ 124 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. БЕЛМА 

МАХМУТОВИЋ 

ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ 18 

2. МИА ЂЕКАНОВИЋ П. П. ЊЕГОШ  ТЕСЛИЋ 27 

3. ЈУЛИАНА ЛЕТИЋ П. П. ЊЕГОШ ТЕСЛИЋ 28 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. СЕРГЕЈ МИШИЋ ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ 2 

2. СЛАВИША КРШИЋ ЈЕВРЕМ 

СТАНКОВИЋ 

ЧЕЧАВА 5 

3. АДИН ДРАГОНИЋ ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ 9 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. ТОМИСЛАВ ПУЉИЋ ВУК КАРАЏИЋ ТЕСЛИЋ 73 

2. СЛОБОДАН 

СТАНОЈЕВИЋ 

ЈЕВРЕМ 

СТАНКОВИЋ 

ЧЕЧАВА  88 

3. БИЉАНА ВАЈИЋ П. П. ЊЕГОШ  ТЕСЛИЋ 124 

 

 

 

 

 



                                

НЕВЕСИЊЕ 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. РИСТО ПРОРОКОВИЋ НЕВЕСИЊЕ НЕВЕСИЊЕ 77 

2. СВЕТИ САВА ГАЦКО ГАЦКО 82 

3. СВЕТИ САВА ГАЦКО ГАЦКО 110 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. САРА АЏИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 12 

2. ИВАНА ДРАГАНИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 15 

3. СОФИЈА ЛАЖЕТИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 16 

 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. СТЕФАН ГЛОГОВАЦ СВЕТИ САВА ГАЦКО 8 

2. ВАСИЛИЈЕ ШУКИЋ ЊЕГОШ БЕРКОВИЋИ 14 

3. БОЖИДАР 

КОВАЧЕВИЋ 

РИСТО 

ПРОРОКОВИЋ 

НЕВЕСИЊЕ 17 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. ЉИЉАНА ЛОЈПУР РИСТО 

ПРОРОКОВИЋ 

НЕВЕСИЊЕ 77 

2. МАРКО ЗЛАТАНОВИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 82 

3. МАРКО ЗЛАТАНОВИЋ СВЕТИ САВА ГАЦКО 110 

 

"СИГУРНОСТ"  БИЈЕЉИНА 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. 
СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО "СИГУРНОСТ" 

БИЈЕЉИНА 
65 

2. П. П. ЊЕГОШ 
ВЕЛИКА 

ОБАРСКА 

"СИГУРНОСТ" 

БИЈЕЉИНА 
81 

3. 
ВЕЉКО 

ЧУБРИЛОВИЋ 
ПРИБОЈ 

"СИГУРНОСТ" 

БИЈЕЉИНА 
117 

 

 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. МАРИЈА ПЕТКОВИЋ ВЕЉКО 

ЧУБРИЛОВИЋ 
ПРИБОЈ 

6 

2. РАДА СИМИКИЋ П. П. ЊЕГОШ ВЕЛИКА ОБАРСКА 10 

3. САРА ЈОВИЋ П. П. ЊЕГОШ ВЕЛИКА ОБАРСКА 13 

 



                                

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ОГЊЕН ГАЈИЋ СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО 0 

2. ОГЊЕН ИЛИЋ АЛЕКСА 

ШАНТИЋ 

УГЉЕВИК 12 

3. БРАНКО КЕЦМАН СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО 17 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. ДРАЖЕНКО 

ВУЈАНОВИЋ 

СВЕТИ САВА ЦРЊЕЛОВО 
65 

2. РАДА МАКСИМОВИЋ П. П. ЊЕГОШ ВЕЛИКА ОБАРСКА 81 

3. ВЕСНА ЛАТИНОВИЋ ВЕЉКО 

ЧУБРИЛОВИЋ 
ПРИБОЈ 117 

 

ФОЧА 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. СВЕТИ САВА РОГАТИЦА РОГАТИЦА 54 

2. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША БРОД-ФОЧА ФОЧА 64 

3. ВЕСЕЛИН МАСЛЕША БРОД-ФОЧА ФОЧА 86 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. СОФИЈА КОВАЧ СВЕТИ САВА РОГАТИЦА 12 

2.  САРА СТАРОВИЋ ВЕСЕЛИН 

МАСЛЕША 

ФОЧА 18 

3.  МАРИЈА МАРИЋ ВЕСЕЛИН 

МАСЛША 

ФОЧА 19 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ВАСИЛИЈЕ 

ТОМОВИЋ 

ВЕСЕЛИН 

МАСЛЕША 

ФОЧА 5 

2.  МАРКО ГЛОГОВАЦ СВЕТИ САВА  РОГАТИЦА 7 

3.  МИЛАН ЦВИЈЕТИЋ СВЕТИ САВА РОГАТИЦА 9 

 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. ПЕТРИСЛАВ РАЈАК СВЕТИ САВА РОГАТИЦА 54 

2. БОРИСЛАВ 

КАЛАЈЏИЋ 

ВЕСЕЛИН 

МАСЛЕША 

БРОД-ФОЧА 64 

3. БОРИСЛАВ 

КАЛАЈЏИЋ 

ВЕСЕЛИН 

МАСЛЕША 

БРОД-ФОЧА 86 

 

 



                                

ЛАКТАШИ 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  БАЊА ЛУКА 28 

2. ХОЛАНДИЈА СЛАТИНА ЛАКТАШИ 75 

3. ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  БАЊА ЛУКА 87 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. МАРИЈА БЕРИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  3 

2. ЈЕФИМИЈА 

ШАВИЈА 

ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  9 

3. УНА ДОБРИЈЕВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  10 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ПАВЛЕ ЋЕРКЕТА ХОЛАНДИЈА СЛАТИНА 3 

2. СТЕФАН ПОПОВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ 6 

3. ЛУКА ЈЕЖ Д. МАКСИМОВИЋ ДРАГОЧАЈ 7 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. РАДА РАДОШЕВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  28 

2. ВИНКА БОЈИЋ ХОЛАНДИЈА СЛАТИНА 75 

3. РАДА РАДОШЕВИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ ЗАЛУЖАНИ  87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   АМД „Лакташи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

АМД „ЉУБИЊЕ“ 

 ЕКИПНО 

 

МЈЕСТО 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

 

АМД 

Број 

негативних 

бодова 

1. СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ ЉУБИЊЕ 33 

2. П.  П. ЊЕГОШ БИЛЕЋА БИЛЕЋА 75 

3. СВ. ВАСИЛИЈЕ 

ОСТРОШКИ 

ТРЕБИЊЕ ХЕРЦЕГОВИНА 113 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕВОЈЧИЦЕ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ДРАГАНА МЕДАН СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ 5 

2. МАРИЈА СИКИМИЋ СВЕТИ САВА  ЉУБИЊЕ 13 

3. АНЂЕЛА БОКОЊИЋ ВУК КАРАЏИЋ ТРЕБИЊЕ 17 

 

 ПОЈЕДИНАЧНО ДЈЕЧАЦИ 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број 

негативних 

бодова 

1. ЈОВАН БОКИЋ СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ 7 

2. ОГЊЕН ЋОРОВИЋ СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ 8 

3. ВЛАДАН САМАРЏИЋ П. П. ЊЕГОШ БИЛЕЋА 9 

 

 ПЛАСМАН НАСТАВНИКА 

 

МЈЕСТО 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

ШКОЛА 

 

МЈЕСТО 

Број нег. 

бодова 

екипе 

1. НАДА ТОМАШЕВИЋ СВЕТИ САВА ЉУБИЊЕ 33 

2. МАЈА ЋОРОВИЋ П.  П. ЊЕГОШ БИЛЕЋА 75 

3. НЕНАД МАРЈАНОВИЋ СВ. ВАСИЛИЈЕ 

ОСТРОШКИ 

ТРЕБИЊЕ 113 

 

 НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА: 

 Сходно Правилнику саобраћајно-образовног такмичења ученика основних школа 

Републике Српске “ Дјеца у саобраћају“ додјељене су награде у складу са финансијским 

могућностима АМД-а организатора такмичења.  

 

 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржавања 

Квалификационих такмичења „Дјеца у саобраћају 2019“ 

 

19. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава квалификационих такмичења за републичко саобраћајно-образовно такмичење 

ученика основних школа "Дјеца у саобраћају 2019". 

 

 Извјештај са одржаног републичког саобраћајно образовног такмичења ученика    

 основне школе републике Српске „Дјеца у саобраћају 2019“; 

Републичко такмичење ученика основних школа Републике Српске „Дјеца у саобраћају 

2019“ одржано је 30. и 31. маја 2019. године у Бањи Врућици код Теслића.  

За такмичење је пријављено и учествовало 38 екипa из 28 АМД и 40 основних школа, са 152 

такмичара. Екипа је бројала четири члана и то двије дјевојчице и два дјечака узраста 10 до 12 

год. Такмичење се састојало од теоретског дијела у којем су такмичари рјешавали тест из 



                                

познавања саобраћајних прописа који је садржавао 20 питања и практичног дијела на којем су 

такмичари возили бицикл на  полигону спретности. 

Након проведеног саобраћајно-образовног такмичења и "разигравања" за 1. и 2. мјесто у 

појединачној конкуренцији дјечака, те 3. мјесто у конкуренцији дјевојчица (због истог броја 

казнених бодова) на чије резултате није било приговора, жири у саставу: Тихомир Ђурић, 

Сузана Липовчић, Милан Тешић, Милија Марјановић, Горан Амиџић, Горан Шмитран,  

утврдио је слиједећи поредак екипа и појединаца: 

      

 Екипни пласман : 

1. мјесто освојила је екипа АМД “ТЕОДОР БАРДАК” из БРОДА, ОШ "СВЕТИ САВА", 

из Брода под ознаком 1, са укупно  73 казнених бодова 

2. мјесто освојила је екипа АМД “ЗМАЈЕВАЦ“ из ЧЕЛИНЦА, ОШ “НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ“, из Старе Дубраве под ознаком 1, са укупно 83 казнених   бодова 

3. мјесто освојила је екипа АМД “БАЊА ЛУКА” из БАЊА ЛУКЕ, ОШ “ЈОВАН 

ДУЧИЋ“, из Залужана под ознаком 1, са укупно 88 казнених бодова 

 

 Појединачни пласман – дјевојчице 

1. мјесто освојила је АНЂЕЛА КАТАНИЋ, члан екипе АМД СРЕБРЕНИЦА, ОШ 

“КОСТА ТОДОРОВИЋ“ из СКЕЛАНА под ознаком 1, са укупно 11  казнених бодова 

2. мјесто освојила је АНА ЈАНКОВИЋ, члан екипе АМД ЗМАЈЕВАЦ, ОШ “НОВАК 

ПИВАШЕВИЋ“ из СТАРЕ ДУБРАВЕ под ознаком 1, са укупно 15 казнених бодова 

3. мјесто освојила је МАРИЈА БЕРИЋ, члан екипе АМД БАЊА ЛУКА, ОШ “ЈОВАН 

ДУЧИЋ“ из ЗАЛУЖАНА под ознаком 1, са укупно 16 казнених бодова 

 Појединачни пласман – дјечаци 

1. мјесто освојио је ЊЕГОШ ЂУКИЋ, члан екипе АМД "Т.Б. БРОД", ОШ "СВЕТИ 

САВА" из БРОДА под ознаком 1, са укупно 0 казнених бодова. 

2. мјесто освојио је ОГЊЕН ГАЈИЋ, члан екипе АМД "СИГУРНОСТ", ОШ "СВЕТИ 

САВА" из ЦРЊЕЛОВА под ознаком 1, са укупно 0 казнених бодова. 

3. мјесто освојио је СТЕФАН ПОПОВИЋ, члан екипе АМД "БАЊА ЛУКА", ОШ 

"ЈОВАН ДУЧИЋ" из ЗАЛУЖАНА под ознаком 1, са укупно 4 казнена бода. 

 Пласман наставника  
1. мјесто освојио  је наставник ЖЕЉКО ШАИНОВИЋ, ОШ "СВЕТИ САВА", вођа 

екипе АМД "ТЕОДОР БАРДАК" БРОД под бројем 1 са укупно 73 казнена бода. 

2. мјесто освојио је наставник ДАНЕ ПОПОВИЋ, ОШ "НОВАК ПИВАШЕВИЋ", 

вођа екипе АМД "ЗМАЈЕВАЦ" ЧЕЛИНАЦ под бројем 1 са укупно 83 казнених 

бодова. 

3. мјесто освојила  је наставница РАДА РАДОШЕВИЋ,  ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ", 

вођа екипе АМД "БАЊА ЛУКА" под бројем 1 са укупно 88 казнених бодова. 

 Награде и признања: 

 Сходно Правилнику саобраћајно-образовног такмичења ученика основних школа 

Републике Српске “Дјеца у саобраћају“ додјељене су награде у екипној, појединачној 

конкуренцији дјевојчица и дјечака, те наставника вођа екипа. Сем тога сваки учесник добио је 

мајицу АМС РС са назнаком такмичења, а свака екипа и приручник Дјеца у саобраћају. 

У екипној конкуренцији  свака од три првопласиране екипе  као награду  је добила  бицикл, 

пехар (златни, сребрени и бронзани), диплому  АМД-у и школи. 

 У појединачној конкуренцији награђене су три првопласиране дјевојчице и три 

првопласирана дјечака и то: 

1. Бицикл, пехар и диплома; 

2. Бицикл, пехар и диплома; 

3. Таблет, пехар и диплома. 

   У конкуренцији наставника вођа екипа, награђени су наставници вође три првопласиране 

екипе и то: 

1. МЈЕСТО – 300,00 КМ; 

2. МЈЕСТО – 200,00 КМ; 

3. МЈЕСТО – 100,00 КМ. 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Републичко такмичење, Теслић 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржавања Републичког 

саобраћајно образовног такмичења ученика основне школе републике Српске „Дјеца у 

саобраћајау“  

30. МАЈ 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава финалног републичког саобраћајно-образовног такмичења "Дјеца у саобраћају 

2019". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Најава финалног републичког саобраћајно-образовног 

такмичења "Дјеца у саобраћају 2019". 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске - Најава финалног републичког саобраћајно-образовног такмичења 

"Дјеца у саобраћају 2019". 

31. МАЈ 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава и извјештај са одржаног финалног републичког саобраћајно-образовног 

такмичења "Дјеца у саобраћају 2019". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Канал 3, АТВ,... - Извјештаји са одржаног финалног републичког саобраћајно-

образовног такмичења "Дјеца у саобраћају 2019". 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, Уно радио, Контакт радио... - Информације о одржаном финалном 

републичком саобраћајно-образовном такмичењу "Дјеца у саобраћају 2019". 

 

4.11. Пето саобраћајно образовно такмичење на нивоу БиХ „Дјеца у саобраћају – Сигурно      

у промету 2019“- извјештај; 

  Ауто-мото савез у Босни и Херцеговини (АМСуБиХ) и Ауто мото савез 

Републике Српске организовали су Пето саобраћајно образовно такмичење ученика основних 

школа на нивоу БиХ „Дјеца у саобраћајају“ - „Сигурно у промету 2019“ .Такмичење је одржано 

у Орашју, у спортској дворани 08. Јуна 2019. године. 

На Петом саобраћајно-образовном такмичењу на нивоу БиХ под називом „Дјеца у 

саобраћајају“-„Сигурно у промету 2019“ такмичиле су се три првопласиране екипе са 

међужупанијског такмичења "Сигурно у промету 2019" и три првопласиране екипе са 

Републичког такмичења "Дјеца у саобраћају 2019" које је одржано у Републици Српској. 

Свака екипа је бројала четири члана и то двије дјевојчице и два дјечака узраста 10 до 12 год. 

Такмичење се састојало од теоретског дијела у којем су такмичари рјешавали тест из познавања 

саобраћајних прописа који је садржавао 20 питања и практичног дијела на којем су такмичари 

возили бицикл на полигону спретности. 

 

 

 

 



                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Пето такмичење на нивоу БиХ у Oрашју 

 

4.12. „Додјела награда ауторима најбољих ликовних и литерарних радова на тему 

„Безбједност дјеце у саобраћају“; 

Ауто мото савез РС, Агенција за безбједност саобраћаја РС и Републички педагошки 

завод Републике Српске у току школске 2018/2019. године расписали су конкурс за ученике 

друге тријаде основних школа Републике Српске , за избор најбољих ликовних и литерарних 

радова на тему „Безбједност дјеце у саобраћају“. Конкурс је био отворен до 30. априла 2019. 

године, и приспјело је преко 300 ликовних и 100 литерарних радова, те је комисијски извршен 

и избор најбољих. Од приспјелих радова комисијски је одабрано и 6 најбољих, три у категорији 

ликовних и три у категорији литерарних радова. АМС РС и Агенција за безбједност саобраћаја 

Републике Српске обезбједили су за најбоље ученике признања и награде (таблете).  

Циљ расписивања овог конкурса био је повећање безбједности дјеце у саобраћају, 

обухватањем што већег броја дјеце која ће усвојити навике безбједног и правилног понашања у 

саобраћају кроз израду ликовних и литерарних радова на тему Безбједност дјеце у саобраћају. 

Додјела награда ауторима најбољих ликовних и литерарних ивршила се 30. и 31. маја 

2019. године, у оквиру Саобраћајно образовног такмичења ученика основне школе Републике 

Српске „Дјеца у саобраћају 2019“, у Бањи Врућици, у Теслићу, на спортском терену. 

На манифестацији проглашења и додјеле награда аутори су прочитати најбоље литерарне 

радове, а ликовни радови били су изложени. Ауторима најбољих ликовних и литерарних радова 

за награду су додјељени таблети и дипломе. 

Манифестацији додјеле награда били су присутни представници Министарства 

саобраћаја и веза, МУП РС, Ауто мото савеза Републике Српске, Агенције за безбједност 

саобраћаја Републике Српске, Републичког педагошког завода Републике Српске, учесници и 

гости такмичења „Дјеца у саобраћају 2019“, те представници средстава информисања. 

 

За најбоље ликовне радове изабрани су: 

 

1. Мјесто, Теодора Вукојевић, VI 5  ОШ „Петар Кочић“, Приједор, наставник Маја Јовић  

2. Мјесто, Дуња Станимировић  VI 1, ОШ „Никола Тесла“, Пилице -  Зворник,  

3. Мјесто, Ана Ковачевић, ОШ „Србија“, Пале 

За најбоље литерарне радове изабрани су: 

 

1. Мјесто, Aлександра Петреш, V 2  ОШ „Холандија“, Слатина, наставник Мирјана 

Продановић 

2. Мјесто, Ивана Иванковић  VI 4, ОШ „Иво Андрић“, Бања Лука,  

3. Мјесто, Ирина Остојић, IV, ОШ „Милош Дујић“ Челинац, наставник Сандра Николић 



                                

 
   Додјела награда ауторима најбољих радова 

 

4.13. „Саобраћај у очима дјеце“ конкурс за најбољу фотографију и видео клип из 

безбједности саобраћаја 

 Ауто мото савез Републике Српске, Републички педагошки завод Републике Српске, 

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске и Редакција „Саобраћај и ми” у првом 

полугодишту школске 2018/19. године провели су активност под називом „Саобраћај у очима 

дјеце“. „Саобраћај у очима дјеце“ је превентивна активност у којој су дјеца запажала 

неправилности и грешке које су направили одрасли учесници у саобраћају. Грешке возача и 

пјешака дјеца су фотографисала или направила кратке виодео филмове о њима (до 3. мин.), те 

су ове материјале послали на адресу Републичког педагошког завода Републике Српске. 

Републички педагошки завод, Ауто-мото савез, Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске и Редакција „Саобраћај и ми“ су у току првог полугодишта школске 2018/19. године 

расписали конкурс за избор најбоље фотографије и видео клипа, а у јануару 2019. године 

извршили су избор најбољих радова, за ученике од првог до деветог разреда основне школе. 

Најбољи радови, најбоља фотографија, најбољи видео снимак, школа са највећим бројем 

тематски квалитетних фотографија, као и најбољи наставник су награђени. Награђивање 

ученика и наставника обавило се на манифестацији „Избор аутомобила године“, а награде су 

обeзбиједили Ауто мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја 

Републике Српске.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додјела награда ауторима најбољих радова 

 

 

 

 

 

 



                                

4.14. Испит за чланове школске саобраћајне пароле; 

 

 АМС РС и ауто мото друштва, заједно са Министарством саобраћаја и веза, 

Министарством просвјете и културе, МУП РС, основним школама у школској 2018/2019. 

години организовали су провођење активности „Школске саобраћајне патроле“.  

 На основу члан 86, став 5 Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике 

Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/11) министар просвјете и културе 

Републике Српске је, у сарадњи са министром унутрашњих послова Републике Српске, донио 

Правилник о школским саобраћајним патролама, који је објављен у Службеном гласнику 

Републике Српске, број 22 од 23.03.2016. год. Овим правилником су регулисане надлежности и 

oбавезе појединих институција за организацију и рад школских саобраћајних патрола. Закон о 

безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (члан 86, став (1)), обавезао је Ауто 

мото савез Републике Српске да у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, 

Министарством просвјете и културе, школом и надлежним органом јединица локалне 

саомоуправе организује школске саобраћајне патроле.  

 У школској 2018/19 години у основним школама, а у складу са наведеним правилником, 

провела се активност Школске саобраћајне патроле. Оспособљавање и рад чланова ШСП 

вршио се кроз рад саобраћајних секција у школама, по програму који је наведен у прилогу 

наведеног правилника. Поред теоретског дијела, са ученицима су полицијски службеници 

проводили и практичне вјежбе. У основним школама у којима је проведено оспособљавање 

ученика за чланове ШСП, а у сладу са правилником, проведен је и и спит за члана школске 

саобраћајне патроле.  

 На фотографијама испод текста приказане су неке од основних школа у којима је проведен 

испит за члана ШСП у току школске 2018/19 године. 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Приједор“  

 Предствници АМД „Приједор“ Приједор и полицијски службенници Полицијске управе 

Приједор, заједно са наставником-вођом саобраћајне секције из: 

- ОШ „Бранко Радичевић“ Приједор,  

- О.Ш.“Десанка Максимовић“Оштра Лука и  

- О.Ш.“Младен Стојановић“ Љубија, Приједор 

- ОШ „Вук Караџић“ Омарска, Приједор. 

 организовали су обуку и провели испит за члана ШСП, у овим школама, у току маја. Учиници 

су након положеног испита добили легитимације и постали чланови ШСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОШ „Десанка Максимовић“ Оштра Лука         ОШ „Младен Стојановић“ Љубија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШСП ОШ „Бранко Радичевић“ Приједор 



                                

 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Семафор“Зворник  

 Предствници АМД „Семафор“ Зворник и полицијски службенници Полицијске станице 

Зворник, заједно са наставницима-вођама саобраћајних секција, у периоду од априла до јуна 

2019. године провели су Испит за члана ШСП у сљедећим основним школама: 

1. ОШ „Свети Сава“ Зворник, 

2. ОШ„ Јован Цвијић“  Дрињача  

3. ОШ „ Десанка Максимовић“ Челопек , 

4. ОШ „ Петар Кочић „ Козлук, 

5. ОШ „ Вук Караџић“ Роћевић. 

Учиници су након положеног испита добили легитимације и постали чланови ШСП. 

У свим наведеним школама, чланови Комисије за полагање испита за члана ШСП били су 

представник МУП РС, представник АМД „Семафор“ Зворник, и наставник , вођа саобраћајне 

секције. 

Проведене активности су пропратили медији: Радио Освит, Портал “Зворник данас”,   

ИнфоБирач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОШ „Свети Сава“ Зворник 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ШСП , АМД „Семафор“ Зворник 

 

 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Берковићи“  

 Предствници АМД „Берковићи“ и полицијски службенници Полицијске станице Берковићи 

заједно са основном школом „Његош“ Берковићи, организовали су обуку и провели испит за 

члана ШСП у  овој основној школи. Након завршеног испита чланови Школских саобраћајних 

патрола изабрали су командира и замјеника командира.  



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОШ“ Његош“Берковићи  

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Љубиње“ 

 Испит за члана ШСП проведен је у ОШ „Свети сава“ Љубиње, а организован је од 

стране АМД  „Љубиње“, у сарадњи са вођом саобраћајне секције из основне школе у Љубињу и 

полицијским службеником ПС Љубиње. Након спроведеног тестирања, и успкјешно положеног 

испита ученици ове школе добили су легитимације и званично су постали чланови Школске 

саобраћајне патроле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „Свети Сава „ Љубиње 

 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Сигурност“ Бијељина  

 Испит за члана школске саобраћајне патроле провео се у организацији Полицијске управе 

Бијељина, АМД „Сигурност“, Бијељина и основних школа  у сљедећим основним школама: 

 ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“-Велика Обарска,  

 ЈУ ОШ „ Дворови“-Дворови 

 ЈУ ОШ „Кнез Иво Од Семберије, Бијељина. 

У све три наведене школе, поред наставника,чланови у Комисији за полагање испита за члана 

ШСП били су испред МУП Бијељина, Миленко Јовић, а испред АМД „Сигурност“ Слободан 

Вујић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ШСП, Бијељина 



                                

                      

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Шековићи“ Шековићи  

 Предствници АМД „Шековићи“ Шековићи и полицијски службенници Полицијске 

станице Шековићи, заједно са наставником-вођом саобраћајне секције из ОШ „Јован Дучић“ 

Шековићи организовалиу су обуку и провели испит за члана ШСП, у овој школи, у току маја. 

Учиници су након положеног испита добили легитимације и постали чланови ШСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ОШ „Јован Дучић“ Шековићи  

 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Змајевац“ Челинац 

 Предствници АМД „Змајевац“ Челинац и полицијски службенници Полицијске станице 

Челинац, заједно са наставником-вођом саобраћајне секције из ОШ „Новак Пивашевић“ Стара 

Дубрава“ организовали су обуку и провели испит за члана ШСП, у овој школи, у току маја. 

Учиници су након положеног испита добили легитимације и постали чланови ШСП. 

 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Ауто -Мајевица“ Лопаре 

 Испит за члана школске саобраћајне патроле провео се у организацији АМД „Ауто -

Мајевица“ Лопаре Полицијске станице Лопаре, и ОШ „Вељко Чубриловић“ Прибој. 
Испит је провела Комисији за полагање испита за члана ШСП а коју су чинили поред 

наставника, полицијски службеник, представник ПУ Лопаре Бијељина, Душко Максимовић, 

секретар, представник АМД „Ауто-Мајевица“ Лопаре. 

 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Теодор Бардак“ Брод 

 У организацији АМД „Теодор Бардак“Брод , Основне школе „Свети Сава“ и Полицијске 

станице из Брода одржан је у наведеној основној школи испит за члана школске саобраћајне 

патроле. Испит је провела комисија коју су чинили представници три наведене институције. 

 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Фоча“ Фоча 

АМД Фоча је током школске 2018.-2019, године у сарадњи са ПУ Фоча и вођама школских 

саобраћајних патрола проводило активности са ученицима из основних школа на подручју 

општине Фоча.  

Испит за члана ШСП проведен је у сљедећим основним школама: 

 ОШ“Веселин Маслеша“ и  

 ОШ „Свети Сава“  

Испизт за члана ШСП одржан је 07.06.2019. за ученике који похађају ОШ „Свети Сава“ Фоча. 

Испит је положило шест ученика из ове школе. 

За ученике ОШ „Веселин Маслеша“испит за члана ШСП одржан је 13. 06. 2019. године. Сви 

ученици су са успјехом положили испит. 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Испит за члана ШСП 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Дервента“ Дервента 

Предствници АМД „Дервента“ дервента и полицијски службенници Полицијске станице 

Дервента, заједно са наставницима-вођама саобраћајних секција из ОШ на подручју општине 

Дервента, у току мјесеца јуна 2019. године организовали су и провели испит у сљедећим 

основним школама: 

- ОШ „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, 

- ОШ „19.април“ Дервента, 

- ОШ ,,Никола Тесла“ Дервента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ШСП у ОШ у Дервенти 

 

 

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Невесиње“ Невесиње 

 

 Представници АМД „Невесиње“ Невесиње, Полицијске станице Невесиње и Основне 

школе „Ристо Пророковић“ из Невесиња организовали су 20. 06. 2019. године и провели испит 

за члана ШСП у овој основној школи. Полагању испита приступило је пет ученика, а испит је 

провела трочлана Комисија у саставу: Срђан Стајић, помоћник командира ПС Невесиње, 

Љиљана Лојпур, наставник, вођа саобраћајне секције и Саша Шиповац, представник АМД 

„Невесиње“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШСП у ОШ „Ристо Пророковић“ Невесиње 



                                

 ШСП у ОШ на подручју АМД „Прњавор“ Прњавор 

 

 Представници АМД „Прњавор“ Прњавор у сарадњи са Полицијском станицом Прњавор 

и наставником, вођом саобраћајне секције, организоавали су и провели испит за члана СШСП у 

основној школи „Никола Тесла „Прњавор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ШСП „Никола Тесла“ Прњавор 

 

4.15. „Млади као ризична група у саобраћају“ (Млади и алкохол) 

 

 Активности „Алкохол и млади“ у СШЦ „Петар Кочић“ Шипово  

 

 АМС РС и АМД «Шипово» из Шипова су организовали посјету СШЦ «Петар Кочић» из 

Шипова. Представници овог друштва посјетили су 26 02. 2019. године, средњошколски центар 

„Петар Кочић“ у Шипову. Том приликом за ученике трећих и четвртих разреда у просторијама 

ове школе, одржано је саобраћајно образовно предавање „Алкохол и млади“. Присутни 

ученици завршшних разреда ове школе имали су могућност да спознају какав је утицај 

алкохола на организам човјека, те какве могу бити посљедице ризичне вожње, када возачи 

управљају аутомобилом под утицајем алкохола. Алкохол је један од најчешћих узрока настанка 

саобраћајних незгода.  

 Након одржаних предавања ученици су имали могућност да путем употребе специјалних 

наочара, које симулирају утицај алкохола на видне способности, осјете на властитом организму 

смањење битних способности за безбједно учешће у саобраћају.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Активности у СШЦ у Шиповu 

 

 



                                

 Активност „Алкохол и млади“ у Требињу 

 У организацији АМД „Херцеговина“ из Требиња представници овог АМД и АМС РС 

посјетили су 27. марта сљедеће средње школе у Требињу: 

 Гимназију „Јован Дучић“ Требиње и 

 Техничку школу у Требињу.  

 Током посјете Гимназији у Требињу, више од 60 ученика трећих и четвртих разреда ове 

школе присуствовали су саобраћајно образовном предавању које је организовано у 

просторијама ове школе, а које је одржао представник АМС РС, под називом „Алкохол и 

млади“. Ученици завршшних разреда ове школе имали су могућност да спознају какав је утицај 

алкохола на организам човјека, те какве могу бити посљедице ризичне вожње, када возачи 

управљају аутомобилом под утицајем алкохола. Алкохол је један од најчешћих узрока настанка 

саобраћајних незгода. Након предавања ученици су имали могућност да путем употребе 

симулатора, специјалних наочара, које симулирају утицај алкохола, осјете на властитом 

организму смањење способности битних за безбједно учешће у саобраћају.  

 Такође, исти дан, стручни представник АМС РС Мићо Миљевић одржао је и 

саобраћајно образовна предавања ученике завршних разреда средње Техничке школе из 

Требиња, у просторијама ове школе. Након предавања ученици су путем употребе симулатора, 

специјалних наочара, мали могућност да осјуете негативне ефекте алкохола и на властитим 

организму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности у Техничкој школи у Требињу Активности у Гимназији у Требињу 

 „Алкохол и млади“, активности у Љубињу  

 Представници АМД „Љубиње“ и АМС РС у организацији АМД „Љубиње“ посјетили су 

26. марта Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ у Љубињу. 

 Током посјетеовој школи ученици трећег и четвртог разреда присуствовали су 

саобраћајно образовном предавању које је одржао стручни представник АМС РС, а које је 

организовано у просторијама ове школе, под називом „Алкохол и млади“. Ученици завршшних 

разреда ове школе имали су могућност да спознају какав је утицај алкохола на организам 

човјека, те какве могу бити посљедице ризичне вожње, када возачи управљају аутомобилом 

под утицајем алкохола. Алкохол је један од најчешћих узрока настанка саобраћајних незгода. 

Након предавања ученици су имали могућност да путем употребе симулатора, специјалних 

наочара, које симулирају утицај алкохола, осјете на властитом организму смањење способности 

битних за безбједно учешће у саобраћају.  

 

 

 

 

                                                     Активности у Љубињу 



                                

  „Алкохол и млади“, активности у Берковићима 

 Представници АМД „Берковићи“ и АМС РС су 26. марта у организацији АМД 

„Берковићи“ посјетили и подручно одјељење СШЦ „Светозар Ћоровић“ у Берковићима. 

Стручни представник АМС РС, Мићо Миљевић, одржао је и саобраћајно образовна предавања 

за ученике завршних разреда ове средње школе. Након предавања ученици су путем употребе 

симулатора, специјалних наочара, мали могућност да осјуете негативне ефекте алкохола и на 

властитим организму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активности у Берковићима 

  „Млади возачи и вожња под утицајем алкохола“ - активности у Костајници и Новом 

Граду 

 Представници  АМС РС у сарадњи са АМД „Уна“ Нови Град и АМД „Костајница“ из 

Костајнице посјетили су 4. априла 2019. године, Средњошколски центар „Костајница“ у 

Костајници и Гимназију  „Петар Кочић“ у Новом Граду. 

 Током посјете овим школама ученици трећег и четвртог разреда присуствовали су 

саобраћајно образовном предавању  које је одржао стручни представник АМС РС, у склопу 

кампање „Нити 1 чаша прије вожње“. Ученици завршшних разреда ове школе имали су 

могућност да спознају какав је утицај алкохола на организам човјека, те какве могу бити 

посљедице  вожње када возачи управљају аутомобилом под утицајем алкохола. Након 

предавања ученици су имали могућност да путем употребе тзв. «пијаних наочала» које врше 

симулацију само кроз поремећај вида, осјете смањење видних способности битних за безбједно 

учешће у саобраћају.  

 

 

  

 

 

 

 

 Активности у Костајници   Активности у Новом Граду 

 

 

 Присуство АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржаних предавања 

«Алкохол и млади» у Костајници и Новом Граду 

4. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржаног предавања "Алкохол и млади" за средњошколце из Новог Града 

и Костајнице. 

Телевизијске станице: 



                                

- РТРС, ТВ Приједор - Прилози са одржаног предавања "Алкохол и млади" за средњошколце из 

Новог Града и Костајнице. 

Радио станице: 

- Радио Нови Град - Прилог са одржаног предавања "Алкохол и млади" за средњошколце из 

Новог Града и Костајнице. 

5. АПРИЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји са одржаног предавања "Алкохол и млади" за 

средњошколце из Новог Града и Костајнице. 

 

 

 

4.16. Учешће АМС РС у обиљежавању манифестације "Дани саобраћаја Републике 

 Српске 2019" 

 У организацији Саобраћајног факултета Добој Универзитета Источно Сарајево, 

Министарства саобраћаја и веза, Министарства науке и технологије, Министарства 

унутрашњих послова, АМС РС, АМД "Добој", "Поште Српске" и "Жељезнице Републике 

Српске" проведена је манифестација „Дани саобраћаја Републике Српске 2019“. 

 АМС РС и ауто мото друштва учествовали су у организацији и провођењу 

манифестације "Дани саобраћаја Републике Српске 2019", који су се одржали у периоду од 30. 

маја до 11. јуна 2019. године 

 Централно обиљежавање манифестације организовано је 11.06.2019. године, у Добоју. 

На овој централној манифестацији активно је учествовао АМС РС и АМД „Добој“, са 

сљедећим активностима: 

- Учешће на свечаном отварању на саобраћајном факултету; 

- Постављање саобраћајниг полигона за обуку дјеце у саобраћају; 

- Презентацијом косе равни, симулатора чеоног судара и значаја употребе појаса и    

  симулатора утицаја улкохола на органиозам човјека у току вожње «пијане   

  наочаре». 

"Дани саобраћаја Републике Српске" почели су 30. маја у Теслићу републичким саобраћајно-

образовним такмичењем АМС РС под називом "Дјеца у саобраћају 2019". 

 
 Учешће на свечаном отварању на саобраћајном факултету у Добоју; 

 Свечаном отварању манифестације 11.06.2019. године, у амфитеатру Саобраћајног 

факултета у Добоју, присуствовали су и представници АМС РС и ауто мото друштава. 

Након свечаног отварања учесници су се упутити на градски трг и парк у Добоју, гдје је 

организовано низ активности.  

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Свечано отварање манифестације „Дани саобраћаја 2019“ 
 

 



                                

  Саобраћајни полигон за обуку дјеце  
 АМС РС поставио је у градском парку саобраћајни полигон за обуку дјеце за безбједно 

учешће у саобраћају. Кроз обуку је прошао велики број ученика нижих разреда добојских 

основних школа који су организовано дошли са својим учитељима и васпитачима. 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

Саобраћајни полигон намјењен за обуку дјеце у саобраћају 

 

 Презентацијом косе равни, симулатора чеоног судара и значаја употребе појаса и 

симулатора утицаја улкохола на органиозам човјека у току вожње «пијане наочаре». 

 

Представници АМС РС били су на располагању свим заинтересованим грађанима и 

посјетиоцима Добоја, који су жељели да испробају значај употребе сигурносног појаса у 

случају чеоног судара на симулатору «коса раван» као и специјално дизајниране наочаре 

«пијане наочаре», које симулирају утицај алкохола на организам човјека, првенствено на видне 

способности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Симулатор „коса раван“ 

 

 Учешће представника АМС РС стручном скупу Технички прегледи возила 2019.; 

 Представник АМС РС Предраг Ликокур учествовао је на Стручном скупу "Технички 

прегледи возила Републике Српске 2019." који је одржан у Бањи Врућици, Теслић 08. и 09. Јуна 

2019. године у оквиру манифестације «Дани саобраћаја Републике Српске». АМС РС поставио 

је на платоу испред хотела Кардијал и симулатор «коса раван», на ком су сви заинтересовани 

учесници скупа могли да испробају симолатор и схвате значај упшотребе сигурносног појаса 

приликом чеоног судара и при малим брзинама кретања. 

 

 Учешће АМС РС И АМД у средствима информисања поводом провођења републичке 

манифестације „"Дани саобраћаја Добој 2019" 

10. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава централног догађаја манифестације "Дани саобраћаја Добој 2019" 

у Добоју. 

11. ЈУН 

Новинске агенције: 



                                

- Срна - Извјештај са низа активности које су АМС РС и АМД "Добој" организовале поводом 

централног догађаја манифестације "Дани саобраћаја Добој 2019" у Добоју. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Елта ТВ,... - Прилози са низа активности које су АМС РС и АМД "Добој" 

организовале поводом централног догађаја манифестације "Дани саобраћаја Добој 2019" у 

Добоју. 

Радио станице: 

- Радио РС, Џунгла радио, Радио Добој,... - Извјештаји са низа активности које су АМС РС и 

АМД "Добој" организовале поводом централног догађаја манифестације "Дани саобраћаја 

Добој 2019" у Добоју. 

 

4.17. Учешће АМС РС и АМД у манифестацијама „Дан безбједности саобраћаја“  

- Дан безбједности саобраћаја у Граду Бијељини; 

- Дан безбједности саобраћаја на Палама; 

- Дан безбједности саобраћаја Општине Прњавор;  

 Дан безбједности саобраћаја у Граду Бијељини 

 Министарствo саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова, Агенција за 

безбједност саобраћаја Републике Српске, Ауто мото савез Репулике Српске, Град Бијељина, 

Ауто мото друштво „Сигурност“ Бијељина, основне школе, средње школе и вртићи на 

подручју Града Бијељина, oрганизовали су 07. јуна 2019. године „Дан безбједности саобраћаја 

у Граду Бијељини“. Активности су организоване на централном градском тргу, Трг краља 

Петра I Карађорђевића, у Бијељини. 

Поводом организовања дана безбједности саобраћаја у Граду Бијељина АМС РС АМС РС и 

АМД „Сигурност Бијељина“организовали су сљедеће активности: 

 Постављање саобраћајног полигона за практичну обуку дјеце предшколског и 

раношколског узраста 

АМС РС и АМД „Сигурност“ Бијељина поставили су на централном градском тргу 

саобраћајни полигон за практичну обуку дјеце, узраста од 05 до 09. година, за безбједно 

учешће у саобраћају. Саобраћајну обуку за безбједно учешће у саобраћају прошло је више 

стотина малишана из вртића и основних школа са подручја Града Бијељина. Поред овог 

полигона АМС РС је за најмлађим учесницима у саобраћајау омогућио и да цртају на тему 

основних правила саобраћаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Саобраћајни полигон Бијељина 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“  

АМС РС је уз подршку Града Бијељина и Центра за културу „Семберија“ омогућио извођење 

саобраћајно образовне представе „Мирка“. Представа је намијењена за дјецу предшколског 

узраста од пет година и ученике нижих разреда основне школе. Више стотина малишана је 

погледало наведену преедставу и кроз интерактивни разговор усвојило основна правила која су 

им неопходна за безбједно учешће у саобраћају. 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Саобраћајно образовна представа Мирка 

 

 Организовање такмичења у вожњи бицикла на полигону спретности  од 7 до 77 година 

Сви заинтересовани грађани Бијељине имали су могућност да се пријаве и учествују на 

такмичење у вожњи бицикла на полигону спретности. На овом такмичењу учествовало је 90 

такмичара, за најбоље је АМС РС обезбједио прикладне награде. Побјеник овог такмичења за 

награду је добио бицикл. 

 Постављање симулатора „коса раван“, “ражањ“ и „пијане наочаре“  

Ауто мото савез Републике Српске заједно са Агенциојом за безбједност саобраћаја 

организовао је постављање симулатора који симулирају значај употребе сигурносног појаса у 

случају саобраћајне незгоде, када се догоди чеони судар или превртање возила. Сви 

заинтересовани грађани Бијељине, као и ученици из средњих школа са подручја ове општине 

имали су могућност да испробају ове симулаторе , као и симулатор „пијане наочаре“ који 

симулира утицај алкохола на психофизичке способности човјека. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Симулатори у Бијељини 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења превентивне 

активности „Дан безбједности саобраћаја у граду Бијељина" 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Најава манифестације "Дан безбједности саобраћаја у граду Бијељина" 

подржану од стране Ауто-мото савеза РС и АМД "Сигурност" из Бијељине. 

Радио станице: 

- Радио РС, БН радио, Бобар радио,... Најава манифестације "Дан безбједности саобраћаја у 

граду Бијељина" подржану од стране АМС РС РС и АМД "Сигурност" из Бијељине. 

7. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Извјештаји са низа активности које су АМС РС и АМД "Сигурност" 

организовали у Бијељини поводом манифестације "Дан безбједности саобраћаја у граду 

Бијељина". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ,ТВ Арена, АТВ - Прилози са низа активности које су АМС РС и АМД 

"Сигурност" организовали у Бијељини поводом манифестације "Дан безбједности саобраћаја у 

граду Бијељина". 



                                

Радио станице: 

- Радио РС, БН радио, Бобар радио,... - Прилози са низа активности које су АМС РС и АМД 

"Сигурност" организовали у Бијељини поводом манифестације "Дан безбједности саобраћаја у 

граду Бијељина". 

8. ЈУН 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Извјештај са низа активности које су АМС РС и АМД "Сигурност" 

организовали у Бијељини поводом манифестације "Дан безбједности саобраћаја у граду 

Бијељина". 

 Дан безбједнисти саобраћаја на Палама 

 Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова Републике Српске 

Ауто-мото савез Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, 

Општина Пале, Ауто мото друштво „Јахорина“ Пале, основне и средње школе са подручја ове 

општине, организовали су 12. и 13. септембра 2019. године манифестацију „Дан безбједности 

саобраћаја општине Пале“. 

Поводом организовања ове манифестације АМС РС поставио је: 

- Саобраћајни полигон на ком су дјеца од пет до девет година са подручја Општине Пале 

имала могућност да науче основна правоила саобраћаја, која су им неопходна за 

безбједно и самостално учешће у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Такмичпње на полигону спретности        Саобраћакјни полигин на Палама 

 

- Саобраћајни полигон на ком је организовано такмичење у вожњи бицикла на полигону 

спретности, а на ком су могли учествовати сви заинтересовани такмичари старости 0д 

10 до 60 година. АМС РС је најбољем такмичару за награду додијелио бицикл. 

 

- Симулатор „коса раван“, који симулира значај употребе сигурносног појаса у случају 

саобраћајне незгоде и чеоног судара. Овај симулатро могли су да испробају сви 

заинтересовани пролазници, као и ученици средње школе са Пала. 

 

 
 

 

 

 

 

 

    Пале, симулатор- коса раван 

Симулатор „пијане наочаре“ који симулира утицај алкохола на организам човјека, који су 

такође могли да испробају сви заинтересовани грађани Општине Пале. 

 



                                

 Присуство АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења манифестације 

„Дан безбједности саобраћаја Општине Пале“ 

- 12. СЕПТЕМБАР 

- Новинске агенције: 

- - Срна - Извјештај поводом одржавања првог  дана манифестације "Дани безбједности 

саобраћаја у општини Пале" - бициклистичко такмичење у организацији АМС РС и 

АМД "Јахорина" Пале и покретни полигон за обуку дјеце у саобраћају постављен 

испред вртића "Цврчак" у Палама. 

- Телевизијске станице: 

- - РТРС, ОСМ ТВ - Прилози поводом одржавања првог дана манифестације "Дани 

безбједности саобраћаја у општини Пале" - бициклистичко такмичење у организацији 

АМС РС и АМД "Јахорина" Пале и покретни полигон за обуку дјеце у саобраћају 

постављен испред вртића "Цврчак" у Палама. 

- Радио станице: 

- - Радио Републике Српске - Прилог поводом одржавања првог дана манифестације 

"Дани безбједности саобраћаја у општини Пале" - бициклистичко такмичење у 

организацији АМС РС и АМД "Јахорина" Пале и покретни полигон за обуку дјеце у 

саобраћају постављен испред вртића "Цврчак" у Палама. 

- 13. СЕПТЕМБАР 

- Новинске агенције: 

- - Срна - Извјештај поводом одржавања другог дана манифестације "Дани безбједности 

саобраћаја у општини Пале" - становници Пала тестирали симулаторе утицаја 

безбједносног појаса на путнике у возилу, малишани учили правила безбједног 

понашања у саобраћају на полигону за обуку дјеце у саобраћају постављеном испред 

Основне школе "Пале". 

- Телевизијске станице: 

- - РТРС, ОСМ ТВ, БН ТВ, Елта кабел,... - Прилози поводом одржавања другог дана 

манифестације "Дани безбједности саобраћаја у општини Пале" - становници Пала 

тестирали симулаторе утицаја безбједносног појаса на путнике у возилу, малишани 

учили правила безбједног понашања у саобраћају на полигону за обуку дјеце у 

саобраћају постављеном испред Основне школе "Пале". 

- 14. СЕПТЕМБАР 

- Дневни листови: 

- - Глас Српске, Вечерње новости, Дневни аваз, Вечерњи лист,... - Извјештаји поводом 

одржавања другог дана манифестације "Дани безбједности саобраћаја у општини Пале" 

- становници Пала тестирали симулаторе утицаја безбједносног појаса на путнике у 

возилу, малишани учили правила безбједног понашања у саобраћају на полигону за 

обуку дјеце у саобраћају постављеном испред Основне школе "Пале". 

 Дан безбједности саобраћаја Општине Прњавор;  

 Ауто мото савез Репулике Српске и Ауто мото друштво „Прњавор“ Прњавор, заједно са 

Министарством саобраћаја и веза Републике Српске, Министарством унутрашњих послова, 

Агенцијом за безбједност саобраћаја, Општином Прњавор, вртићима, основним и средњим 

школама са подручја Општине Прњавор“, те компанија Мтел, организовали су 18. октобра 

2019. године „Дан безбједности саобраћаја у Општини Прњавор“. 

 АМС РС и АМД „Прњавор“ Прњавор у обиљежавању ове манифестације организовали 

су сљедеће активности: 

 - Постављање саобраћајног полигона за дјецу узраста од 05 до 09. година. Полигон је 

бити постављен на градском тргу у Прњавору. Обуку на полигону прошла су дјеца узраста 05 

до 09 година из вртића и основних школа са подручја Општине Прњавор. 

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Саобраћајни полигон у Прњавору 

 - Извођење саобраћајне представе „Саобраћајне чаролије. Ова представа је изведана 

на саобраћајном полигону АМС РС, на градском тргу. Представу су погледали присутни 

малишани из основних школа и вртића и на знаимљив и интерактиван начин усвојили основна 

правила саобраћаја.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   „Представа „Саобраћајне чаролије“ 

-  -Организовање такмичења вожње бицикла на полигону спретности, за све 

заинтересоване грађане узраста од 7-77 година, са постављањем елеманата полигона 

спретности на градском тргу, као и финансирање награда за прва три мјеста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Такмичење, испит спретности у вожњи бицикла 

- Превоз и постављање симулатора „коса раван“ и „ражањ“ који симулирају значај 

употребе сигурносног појаса у случају саобраћајне незгоде, као и симулатора „пијане 

наочаре“ који симулира утицај алкохола на организам човјека, на градском тргу. Ученици 

завршних разреда из средњих школа као и сви заинтересовани грађани могли су да 

испробају наведене симулаторе. 

 

 

 

 

 

   Симулатори „коса раван „ и „ражањ“ 



                                

Након свих проведених активности присутни представници субјеката безбједности саобраћаја 

присуствавали су заједничком састанку који је одржан у просторијама Општине Прњавор, а на 

ком се разговарало о свим значајним питањима из области безбједности саобраћаја, чијим 

рјешавањем би се поовећало и стање безбједности на подручју ове општине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржавања Дана 

безбједности саобраћаја на подручју Општине Прњавор 

17. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава саобраћајно-превентивне манифестације "Дан безбједности саобраћаја у 

Прњавору". 

18. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржане саобраћајно-превентивне манифестације "Дан безбједности 

саобраћаја у Прњавору". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Канал 3, Елта телевизија - Прилози са одржане саобраћајно-превентивне 

манифестације "Дан безбједности саобраћаја у Прњавору". 

Радио станице: 

- Радио РС, Радио Прњавор, Контакт радио, Уно радио - Информације поводом са одржане 

саобраћајно-превентивне манифестације "Дан безбједности саобраћаја у Прњавору". 

19/20. ОКТОБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји са одржане саобраћајно-превентивне 

манифестације "Дан безбједности саобраћаја у Прњавору". 

 

 

4. 18. Учешће АМС РС на манифестацији Дани отворених врата Полиције Републике 

Српске  

 Управа за полицијску обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске је 

26. марта 2019.године, а поводом Дана Полиције Републике Српске, организовала 

манифестацију "Дан отворених врата" за малишане из бањалучких вртића, те ученике основних 

школа и штићенике Дома за незбринуту дјецу "Рада Врањешевић". Дјеца из школа и вртића су 

имала могућност да се упознају са задацима и пословима које обављају полицијски 

службеници, као и са опремом коју користи полиција у свом раду. 

 Манифестацију "Дани отворених врата" подржао је и Ауто-мото савез Републике 

Српске, постацљањем саобраћајног полигона, за обуку дјеце у саобраћају, а са циљем њиховог 

упознавања са основним правилима када у саобраћају учествују као пјешаци и бициклисти. 

 Малишани бањалучког вртића "Тијана" и ученици бањалучких основних школа "Иван 

Горан Ковачић", "Свети Сава", "Алекса Шантић" и "Бранко Радичевић" су на симулатору „коса 

раван“ имали могућност да спознају значај употребе сигурносног појаса у току вожње и при 

малим брзинама кретања, до 11 км/х. 



                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Саобраћајни полигон АМС РС 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом манифестације "Дан 

отворених врата Полиције републике Српске" 

26. МАРТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ - Прилози о манифестацији "Дан отворених врата" у организацији Управе за 

полицијску обуку Министарства унутрашњих послова РС, а поводом Дана Полиције РС на 

којој је АМС РС обучавао малишане из бањалучких вртића на симулатору - Полигону за обуку 

дјеце у саобраћају. 

 

4.19. Учешће АМС РС у манифестацији Дани отворених врата Управе МУП РС за 

полицијску обуку; 

 Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) поставио је 15. новембра 2019. године 

саобраћајни полигон, намјењен за практичну обуку дјеце у саобраћају, на платоу испред 

Управе Министарства унутрашњих послова Републике Српске за полицијску обуку у Бањој 

Луци. На овом полигону су малишани предшколског и раношколског узраста у оквиру 

манифестације Дан отворених врата Управе МУП-а РС за полицијску обуку практично учили 

основна правила безбједног понашања у саобраћају. 

 Дан отворених врата организује се у оквиру програма обиљежавања крсне славе МУП-а 

- Светог Архангела Михаила. 

 

 

 

 
 

 

 

    Саобраћајни полигон у Бања Луци 

 

 

4.20. Активности АМС РС поводом представљања симулатора превртања возила; 

 Представници Министарства саобраћаја и веза, МУП РС, Завода за образовање 

одраслих, Агенције за безбједност саобраћаја, Ауто мото савеза Републике Српске, Средње 

техничке школе из Бања Луке, ауто –школа, средстава информисања као и ученици ове школе, 

имали су прилику да тестирају симулатор, који показује значај употребе сигурносног појаса 

приликом превртања возила усљед саобраћајне незгоде. 



                                

 Поред овог симулатора, представници АМС РС поставили су и симулатор „коса раван“, 

који симулира и показује значај употребе сигурносног појаса приликом чеоног судара возила. 

Сви присутни су имали могућност да употребом ова два значајна симулатора осјете значај 

употребе сигурносног појаса у случају чеоног судара и превртања возила усљед саобраћајне 

незгоде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Симулатор превртања возила  

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом представљања симулатора 

превртања возила 

 

22. МАРТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, БН ТВ, Срна - Прилози са представљања Симулатора превртања возила у 

саобраћајној незгоди и Симулатора употребе безбједносног појаса на тијело возача ученицима 

Средње техничке школе у Бања Луци. 

- РТРС, ТВ Приједор - Прилози о одржаној саобраћајно-образовној представи "Мирка" за 600 

ђака у Новом Граду и Козарској Дубици. 

23. МАРТ 

Дневни листови: 

- Независне новине, Глас Српске - Извјештаји са представљања Симулатора превртања возила у 

саобраћајној незгоди и Симулатора употребе безбједносног појаса на тијело возача ученицима 

Средње техничке школе у Бања Луци. 

 

4.21. Посјета представника Европске аутомобилистичке асоцијације (EAC) АМС РС 

 Представници Европске аутомобилистичке асоцијације (ЕАЦ) посјетили су Републику 

Српску, Бања Луку и Ауто мото савез Републике Српске у периоду од 18. до 20. марта 2019. 

године. АМС Републике Српске од 2016. године члан ЕАЦ. 

 Представници ЕАЦ, који су посјетили Бања Луку су из пет ауто-мото клубова, из 

Њемачке, Аустрије и Словачке и броје више од 3,6 милиона чланова.  

 Током посјете су размјењена искуства у раду између АМС РС и њихових клубова, те се 

разговарало о унапређењу и повећању безбједности у саобраћају у Републици Српској, која би 

била заснована на њиховима методама рада. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предсатвници ЕАЦ у Бања Луци 



                                

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом посјете представника 

Европске аутомобилистичке асоцијације – ЕАЦ бања Луци и АМС РС 

   

18. МАРТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм": Најава посјете представника националних ауто-клубова 

из  Њемачке, Аустрије и Словачке, чланица међународне Европске аутомобилистичке 

асоцијације - ЕАЦ. 

19. МАРТ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава и извјештаји са састанка предсједника Народне скуштине РС и 

представника националних ауто-клубова из  Њемачке, Аустрије и Словачке, чланица 

међународне Европске аутомобилистичке асоцијације - ЕАЦ. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, Канал 3, Срна - Прилози са састанка предсједника Народне скуштине РС и 

представника националних ауто-клубова из  Њемачке, Аустрије и Словачке, чланица 

међународне Европске аутомобилистичке асоцијације - ЕАЦ. 

20. МАРТ 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Извјештај са састанка предсједника Народне скуштине РС и представника 

националних ауто-клубова из  Њемачке, Аустрије и Словачке, чланица међународне Европске 

аутомобилистичке асоцијације - ЕАЦ. 

 

4.22. Пета УН-ова глобална седмица безбједности саобраћаја 

Пета УН-ова глобална седмица безбједности саобраћаја (Fifth United Nations Global Road 

Safety Week) одржала се у периоду од 06. до 12. маја 2019. године, широм свијета, у 

организацији Уједињених нација, односно Свјетске здравствене организације (WHO). Тема 

Пете глобалне седмице безбједности на путевима УН-а је „Снажније лидерство за већу 

безбједност на путевима“. Ова тема истиче да је потребно јаче (снажније) вођење како би се 

унаприједила безбједност на путевима, у земљама и заједницама широм свијета. То је кључно 

за постизање главног циља из Глобалног плана деценије акције за безбједност на путевима, 

смањење смртних случајева и повреда у саобраћају за 50% до 2020. године. Предузете мјере и 

активности у оквиру ове кампање проводиће се под слоганом „Спасимо животе!#Рецимо то 

гласније!“(Save lives#Speak up“). 

 На основу података Свјетске здравствене организације повреде у саобраћају су 8. водећи 

узрок смртности у свијету, а 54 % погинулих су пјешаци, бициклисти и мотоциклисти. Повреде 

у саобраћају су први узрок смрти међу дјецом и младима, у доби од 5-29 година.  

 На основу података МУП РС, у току 2018. године укупно се догодило 10 369 

саобраћајних незгода у којима је погинуло 130 лица, 620 лица је задобило тешке тјелесне 

повреде, а 2786 лица је лакше повријеђено. 

 АМС РС и АМД придружили су се обиљежавању Пете УН глобалне седмице 

безбједности у саобраћају провођењем различитих превентивних активности (догађаја) од 6. до 

20. маја 2019. године. Активности су  имале за циљ смањење просјечних брзина и повећање 

поштовања ограничења брзине. Догађаји су се организовали самостално или у сарадњи са 

другим субјектима безбједности саобраћаја на локалном подручју (полицијске станице, локалне 

заједнице, основне школе и др.).  

 

 Обиљежавање Пета УН-ова глобална седмица безбједности саобраћаја у Бања Луци 

 Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова, Ауто-мото савез, 

Агенција за безбједност саобраћаја, Градска управа града Бања Лука, Саобраћајни факултет 

Апеирон и Гимназија Бања Лука учествовали су организацији и провођењу активности 

поводом обиљежавања Пета УН-ова глобална седмице безбједности саобраћаја 



                                

 АМС РС и АМД „Бања Лука“ су на паркингу испред „Краша“ у периоду од 9:00 до 11:00 

часова поставили симулаторе који симулирају ефекат употребе сигурносног појас приликом 

чеоног судара и превртања возила. Ученици Бањалучке Гимназије као и сви други 

заинтересовани пролазници имали су могућност да испробају наведене симулаторе.  

 На Саобраћајном факултету Апеирон организован је округли сто на тему "Лидерство у 

безбједности саобраћаја" односно "Спасимо животе- Рецимо то гласније“. 

 На Булевару Милутина Миловановића чланови школске саобраћајне патроле, из 

саобраћајне секције основне школе „Борисав Станковић“ из Бања Луке, у сарадњи са 

полицијским службеницима, Министарства унутрашњих послова, заустављали су моторна 

возила. Полицијски службеници су мјетрили брзину кретања возила, а чланови школске 

саобраћајне патроле су возачима који поштују ограничење брзине дјелили зелене балоне са 

смјешком као и промотивни материјал, док су возачи који не поштују ограничење брзине 

добили црвене балоне. 

 Основни циљ ове као свих сличних активности јесте обезбједити приступ за безбједне, 

приступачне, доступне и одрживе транспортне системе за све, побољшање безбједности на 

путевима, развој јавног превоза, са посебним освртом на најрањивије учеснике у саобраћају, 

жене, дјецу, особе са инвалидитетом и старије особе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активности у Бања Луци 

 

 Активности АМД поводом обиљежавања пете међународне седмице безбједности 

саобраћаја 

 

 Активности АМД „Фоча“ Фоча 

 АМД „Фоча“ је поводом обиљежавања Пете УН глобалне седмице безбједности у 

саобраћају у периоду од 06.05.до 20.05.2019. године провело низ превентивних активности.  

Представник АМД „Фоча“ је одржао саобраћајно образовно предавање за ученике завршних 

разреда средњошколског центра у Фочи. Свим другим учесницима у саобраћају је скренута 

пажња на значај поштивања саобраћајних правила и прописа. 

 

 

4.23. Учешће АМС РС и АМД „Приједор“ на манифестацији "Шеснаестомајска 

бициклијада" у Приједору  

 АМС РС и АМД „Приједор“ учествовали су на манифестацији "Шеснаестомајска 

бициклијада“ у Приједору, која је одржана у организацији Туристичке организације града 

Приједора у сарадњи са Бициклистичким клубом "Козара" из Приједора и то је била посљедња 

манифестација којом је обиљежен Дан града, 16.мај. 

 Ауто мото савез Републике Српске поводом ове манифестацији поставио је 18. маја 

саобраћајни полигон на градском тргу у Приједору. На овом полигону, који симулира реалан 

саобраћај на четверокракој раскрсници дјеца проедшколског и раношколског узраста возила су 

бицикл и кретала сиу се као пкјешаци, чиме су имали могућност да усвоје основна знања која 

су им неопходна за безбједно учешће у саобраћају. 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Саобраћајни полигон у Приједору 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржавања шестомајске 

бициклијаде у Приједору 

 

16. МАЈ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржане манифестације "Шеснаестомајска бициклијада" поводом Дана 

града Приједора коју су подржали Ауто-мото савез РС и Ауто-мото друштво "Приједор". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, ТВ Приједор - Прилози са одржане манифестације "Шеснаестомајска 

бициклијада" поводом Дана града Приједора коју су подржали Ауто-мото савез РС и Ауто-

мото друштво "Приједор". 

17. МАЈ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји са одржане манифестације "Шеснаестомајска 

бициклијада" поводом Дана града Приједора коју су подржали Ауто-мото савез РС и Ауто-

мото друштво "Приједор". 

4.24. Европска седмица мобилности“ 

 

 Ауто мото Савез Републике Српске и АМД учествовали су у току мјесеца септембра у 

обиљежавању међународне манифестације „ЕВРОПСКАСЕДМИЦАМОБИЛНОСТИ“, 

кампање за одрживу урбану мобилност. У земљама Европе у 2019. години ова се међународна 

манифестација обиљежавала у периоду од 16. до 22. септембра. Кампања се у градовима европе 

проводи од 2002. године. 

 Сваке године ЕВРОПСКАСЕДМИЦАМОБИЛНОСТИ се фокусира на одређену тему у 

вези са одрживом мобилности. Европска седмица мобилности ове године обиљежиће се под 

слоганом “Kрећите се са нама! Ова европска иницијатива подстиче мале и велике градове на 

увођење и промовисање одрживих превозних средстава и позивање људи да испробају 

алтернативе видове превоза (бициклизам, јавни превоз, пјешачење). Подстицањем појединаца 

да одаберу одрживе начине превоза, попут пјешачења и вожње бицикла, могу се смањити 

емисије угљеника, побољшати квалитет ваздуха,те урбани простори учинити угоднијим 

мјестима за живот и рад.   

 Позив ЕВРОПСКЕСЕДМИЦЕМОБИЛНОСТИ 2019. на дјеловање је: Крећите се с 

нама! Њиме се истиче овогодишња тема „Безбједно пјешачење и бициклизам”. Пјешачење и 

бициклизам заједно чине активне начине кретања. Кључни су за будућност наших малих и 

великих градова у цијелој Европи. Кампања за ЕВРОПСКУСЕДМИЦУМОБИЛНОСТИ 2019. 

подстиче људе да одаберу активне начине кретања или комбинују пјешачење и бициклизам с 

јавним превозом. Циљ ове кампање је промоција здравог начина живота, као и идеја 

мобилности без загађења животне средине.  

 Врхунац ЕВРОПСКЕСЕДМИЦЕМОБИЛНОСТИ, представља „Дан без аутомобила“, 

22. септембар. Тог дана се у градовима поједине зоне издвоје искључиво за пјешаке, 

бициклисте и јавни превоз, а затворе за остала моторна возила, те се проводе различите 



                                

активности у градовима Европе како би се промовисао развој бициклистичких и осталих 

видова немоторизованих кретања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изглед плаклата 

 

 Учешће АМД и АМС РС у обиљежавању Европске недјеље мобилности („Дана без 

аутомобила“) 

Свој допринос обиљежавању ЕВРОПСКЕ СЕДМИЦЕМОБИЛНОСТИ, АМС РС и АМД 

су у сарадњу са полицијским станицама, локалном заједницома основним и средњим школама 

дала су провођењем одређених активности. Током европске седмице мобилности у градовима 

Републике Српске проведене су сљедеће активности:  

 Министарство саобраћаја и веза, АМС РС и Градска управа Града Бања Лука 
поставили су саобраћајни полигон у периоду од 16. до 20. септембра 2019. године на Тргу 

Крајина, Бања Лука. На овом саобраћајном полигону вршила се практична обука дјеце 

предшколског и раношколског узраста (од 5-9 година), за безбједно учешће у саобраћају. 

Дјеца из основних школа и вртића, са подручја Бања Луке, имала су могућност да усвоје 

основна знања неопходна за безбједно и самостално учешће у саобраћају, крећући се као 

пјешаци и бициклисти.  

Представници наведених субјеката безбједности саобраћаја посјетили су 19. Септембра овај 

саобраћајни полигон, а присутним малишанима, који су организовано дошли на обуку за 

безбједно учешће у саобраћају, подјелили су саобраћајно образовне сликовнице и бојанке 

„10 лекција које живот значе“, ретрорефлективне привјеске „смајли“ и едукативне летке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Дан без аутомобила, Трг Крајине Бања Лука 



                                

 Представници Ауто мото друштва „Семафор„ Зворник заједно са полицијским 

службеницима Полицијске станице Зворник и ученицима из ОШ „Свети Сава“ из 

Зворника организовали су поводом Европске седмице мобилности шетњу ученике из 

наведене школе, са написаним порукама „Крећите се са нама“. Сви присутни ученици су 

награђени са прикладним поклонима. Проведене активности су пропратили медији 

(РТРС, Зворник данас, Освит радио, остали зворнички портал.идр.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Семафор“ Зворник 

 

 Представници АМД „Градишка“ у сарадњи са Општином Градишка и Савјетом за 

безбједност  саобраћаја општине Градишка, Полицијском станицом у Градишци основним 

школама, предшколским установама и многим другим спортским и културним 

колективима ( КУД „Коловит“; Плесни Студио „Данце степ“, ЈПУ „Лепа Радић“, те 

ОШ“Данило Борковић“, ОШ“Васа Чубриловић“ и ОШ“Козарска дјеца“) организовала су 

обиљежавање дана без аутомобила 22. 09. 2019. године. Главна градска улица била је  

затворена за саобраћај , а било је организовано и доста различитих активности: (крос за 

дјецу из основних школа, бициклистичка трка најмлађих учесника из вртића, играње 

одбојке, цртање по улици, вожња бициклом по полигону, разне врсте плесова и друге 

активности. АМС РС и АМД „Градишка“ свој допринос обиљежавању ове међународне 

манифестације у овој локалној заједници дали су постављањем саобраћајног полигона 

најењеног за дјецу од пет до девет година. На овом полигону најмлађи учесниици у 

саобраћају су имали прилику да кроз игру науче основна правила која су им неопходна да 

се у саобраћају крећу безбједно као пјешаци и бициклисти. Свим учесницима је уручена 

диплома за учешће у обиљежавању овог дана. Све је било испраћено и од стране медија : 

РТРС, Радио „Градишка“, Локална ТВ „Градишка“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности у Градишци 

 

 Представници Ауто мото друштва „Билећа“ у сарадњи са полицијским службеницима 

Полицијское станице Билећа и ученицима и наставницима из основне школе у Билећи, 

учествовали су у обиљежавању кампање Европска седмица мобилности и дан без 

погинулих. Због неповољних временских прилика скоро све активности су одржане у Дому 

културе у Билећи. Организовцане су сљедеће активности: такмичење - квиз из познавања 

саобраћајних прописа  и такмичење за најбољи ликовни рад на тему „Мој град без 

аутомобила“. 



                                

Најбољи учесници манифестације су добили прикладне награде од спонзора 

манифестације. Један од спонзора ове манифестације било је и предузеће Свислион –

Таково из Требиња. Током кампање извршена је подјела летака, као и постављање плаката. 

Активности су медијски испратили:Радио Билећа, Новинска aгенција „СРНА“ Портал: 

www.hercegovinapromo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Активности АМД „Билећа“ 

 

 Представници Ауто мото друштва „Прњавор“ у сарадњи са полицијским 

службеницима Полицијске станице Прњавор, представницима локалне заједнице, 

Општине Прњавор, и ученицима и наставницима из основних школа и предшколских 

установа на подручју Прњавора учествовали су у обиљежавању кампање „Европска 

седмица мобилности“. Централана кампања се проводила 20.09.2019.године. 

Организоване су различите активности. За саобраћај је била затворена главна градска 

улица, па се организовала по овој саобраћајници шетња, као и вожња бициклима. 

Постављени су били и елемнти полигона спретности по ком су ученици возили бицикле. 

Дјеца из предшколских установа су цртала на коловозу различите саобраћајне ситуације. 

Чланови Школске саобраћајне патроле су у сарадњи са полицијским службеницима, 

саобраћајном полицијом, дијелили летке пролазницима и учесницима кампање. Ову 

активност је активно пропратио К3 телевизија из Прњавора као и локалне радио 

станице. 

 

 

 

 

 

 

 

     Активности АМД „Прњавор“ 

 Представници Ауто мото друштва „Фоча„ Фоча заједно са полицијским 

службеницима Полицијске станице Фоча и ученицима из двије основне школе са 

подручја Општине Фоча организовали су поводом Европске седмице мобилности шетњу 

ученике, као и цртање и исписивање порука на паноима, како би се обиљежила ова 

манифестација, и смањило загађивање животне средине. Током излета су биле 

ангажовани и чланови школске саобраћајне патроле, који су се бринули о безбједном 

кретању и преласку дјеце преко коловоза од школе до мј еста излета и у поратаку до 

школе. 

http://www.hercegovinapromo.com/
http://www.hercegovinapromo.com/


                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Фоча“ 

 

 Представници Ауто мото друштва „Сребреница„ Братунац у сарадњи са полицијским 

службеницима Полицијске станице „Братунац“, учитељима и ученицима из ОШ „Вук 

Караџић“ и члановима ШСП из ове школе организовали су обиљежавање Европске 

седмице мобилности. Организована је шетња малишана из ове школе кроз центар града, 

цртање по коловозу, а све уз пратњу чланова ШСП . Чланови ШСП су упознавали возаче 

са актуелном кампањом тако што су им подијелили промотивне летке у центру града, на 

паркинзима и градској пијаци. За прваке је организована и активност цртања по улици, 

која је била затворена за саобраћај, са темом „Мој град без аутомобила“. Након 

завршетка ове активности ученицима су подељени леци, оловке, свеске и слаткиши. 

Чланови ШСП су обезбјеђивали безбједно кретање и прелазак дјеце из нижих разреда 

преко коловоза. 

 Активност је промовисана путем Facebook странице Ауто мото друштво „Сребреница - 

Братунац“, Братунац и Facebook странице „Заштитимо дјецу у саобраћају“ као и путем 

портала „UPS Media“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активности АМД „Сребреница“ Братунац 

 

 

 

 Активности осталих АМД 

Остала АМД су учествовала у наведеној манифестацији подјелом едукативних материјала и 

постављањем плаката на мјестима предвиђеним за плакатирање. 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Сигурност“   АМД „Љубиње“ 

 

 

 Обиљежавање Европске седмице мобилности у Добоју 

 Представници Министарства саобраћаја и веза, Министарства уунутрашњих послова, 

Града Добоја, Ауто мото савеза Републике Српске, Агенције за безбједност саобраћаја 

Републике Српске, вртића, основних и средњих школа са подручија Града Добој учествовали 

су у обиљежавању манифестације „Европске седмице мобилности у Добоју“. 

 Многобројне активности су организоване је 23. септембра 2019. године, као и богат 

културно умјетнички програм. 

АМС РС и АМД „Добој“ су на овој манифестацији учествовали са саобраћајним полигоном 

који је био постављен у градском парку и на ком су могла сва дјеца из вртића и школа узраста 

од 5 до 9 година стећи осноавна знања која су им неопходна з абезбједно учешће у саобраћају. 

Такође постављени су били на градском тргу и симулатори „коса раван“, који симулира значај 

употребе сигурносног појаса у случају саобраћајне незгоде и „пијане наочаре“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Саобраћајни полигон у Добоју 

 

 Учешће АМС РС и АМД у обиљежавању Европске седмице мобилности 

 

16. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Информација о покретном полигону за обуку дјеце у саобраћају постављеном на Тргу 

Крајине у Бањалуци поводом почетка међународне манифестације "Европска недјеља 

мобилности". 

17. СЕПТЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Гостовање у програму поводом обиљежавања 

међународне манифестације "Европска недјеља мобилности" и најаве Дана без аутомобила. 



                                

19. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Анадолија - Извјештаји са промоције Дана без аутомобила који је одржан на 

бањалучком Тргу Крајине у оквиру међународне манифестације  "Европска недјеља 

мобилности". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, Пинк ТВ, БХ ТВ1, Елта кабел, Бел ТВ,... - Прилози са промоције Дана без 

аутомобила који је одржан на бањалучком Тргу Крајине у оквиру међународне манифестације  

"Европска недјеља мобилности". 

- РТРС, БН ТВ, Арена ТВ - Прилози са промоције Дана без аутомобила који је у оквиру 

међународне манифестације  "Европска недјеља мобилности" одржан на градском тргу у 

Зворнику. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, БН радио, Биг радио, Контакт радио, Уно радио,... - Информације и 

прилози са промоције Дана без аутомобила који је одржан на бањалучком Тргу Крајине у 

оквиру међународне манифестације  "Европска недјеља мобилности". 

20. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц, Вечерње новости, Дневни аваз - Извјештаји са 

промоције Дана без аутомобила који је одржан на бањалучком Тргу Крајине у оквиру 

међународне манифестације  "Европска недјеља мобилности". 

23. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са промоције међународне манифестације "Европска недјеља мобилности"  

одржане на централном градском тргу у Добоју. 

- Срна - Извјештај са саобраћајно-образовне представе "Мирка" одржане у Културном центру у 

Источном Сарајеву за ученике основних школа "Свети Сава" и "Алекса Шантић". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Елта кабел,... - Прилози са промоције међународне манифестације 

"Европска недјеља мобилности"  одржане на централном градском тргу у Добоју. 

- РТРС - Прилог поводом одржавања саобраћајно-образовне представе "Мирка" у Културном 

центру у Источном Сарајеву за ученике основних школа "Свети Сава" и "Алекса Шантић". 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске - Прилог са промоције међународне манифестације "Европска 

недјеља мобилности"  одржане на централном градском тргу у Добоју. 

 

 

4.25. Дан без погинулих на путевима, активности у Приједору 

 

 Министарство саобраћаја и веза, Министарство унутрашњих послова републике Српске, 

Ауто мото савез Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Град 

Приједор, АМД „Приједор“ подржали су и 26. септембра у Приједору обиљежили европску 

манифестацију „Пројекат EDWARD , Европски дан без погинулих на путу“. На централном 

градском тргу организовано је више разлчичитих активности. Извршена је симулација 

саобраћајне незгоде уз помоћ припадника црврног крста Града Приједора и Хитне помоћи,  

постављени су симулатори значаја употребе сигурносног појаса у случају саобраћајне незгоде и 

чеоног судара („коса раван“) или превртања возила („ражањ), те утицаја алкохола на организам 

човјека „пијане наочаре“. 

 Пројекат EDWARD позива учеснике у саобраћају да се обавежу и да организују активности 

подизања свијести у циљу побољшања безбједности на путевима. Ова кампања има за циљ да 

оствари напредак на смањењу смртних случајева и повреда на путу, док последње статистике 

показују мало побољшање у последње двије године. Кампања се води од стране европске 

полицијске мреже саобраћаја, или ТISPOL. Порука ове кампање је „Моје обећање за 

безбједност на путевима“. 



                                

 

 

 

 

  

 

 

 Изглед плаката, Моје обећање за безбједност на путевима“ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Активности АМС РС И АМД „Приједор“ у Приједору, симулатор „коса раван“ и „пијане 

наочаре“ 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом обиљежавања 

манифестације „Дан без погинулих у Приједору“ 

 

26. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Срна, Фена - Извјештаји са манифестације "Европски дан без погинулих на путевима" 

одржане на централном градском тргу у Приједору. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, ТВ Приједор - Прилози са манифестације "Европски дан без погинулих на 

путевима" одржане на централном градском тргу у Приједору. 

Радио станице: 

- Радио Републике Српске, Радио Приједор - Прилози са манифестације "Европски дан без 

погинулих на путевима" одржане на централном градском тргу у Приједору. 

27. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Извјештај са манифестације "Европски дан без погинулих на путевима" 

одржане на централном градском тргу у Приједору. 

   

 

4.26. Школска бициклијада у Козарској Дубици 

 Представници АМС РС учествовали су на школској бициклијади коју традиционално 

поводом манифестације "Септембарски дани одбран општине Козарска Дубица од хрватске 

агресије у септембру 1995. године.“ и „Европске седмнице мобилности“ организују Општина 

Козарска Дубица и АМД „Козарска Дубица“. Више од 150 ученика из Козарске Дубице и 

Костајнице су 20. септембра 2019. учествовали на 17. по реду традиционалној "Школској 

бициклијади". Маршруту дугу 12 километара од Козарске Дубице до Драксенића прешли су 

ученици основних школа, али и средњошколци из Средњошколског центра "Никола Тесла" у 

пратњи припадника Полицијске станице Козарска Дубица.  



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Школска бициклијада у Козарској Дубици 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржавања „Школске 

бивиклијаде у К. Дубици“ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог поводом одржавања традиционалне "Школске бициклијаде" у Козарској 

Дубици вожене у оквиру "Септембарских дана одбране од агресије Хрватске војске 1995. 

године". 

 

4.27. Заједничке активности „ЕУ инфо центра, канцеларија у Бања Луци“ и АМС РС 

 

 Ауто мото савез Републике Српске је у сарадњи са организацијом "ЕУ инфо-центар, 

канцеларија у Бања Луци", а поводом обиљежавања манифестације „Европска седмица 

мобилности“ организовао у периоду од 16. до 20. септембра теоретску и практичну обуку за 

ученике других и трећих разреда из три бањалучке основне школе: ОШ „Јован Цвијић“, ОШ „ 

Бранко Ћопић“ и ОШ „ Иво Андрић“. 

 Циљ провођења ових активности јесте у оквиру обиљежавања наведене манифестације 

припремити ученике нижих разреда основне школе за безбједно и самостално учешће у 

собраћају. 

За учеике свих наведених школа одржана су саобраћајно образовна предавања , те подјељене 

сликовнице и бојанке „10 лекција које живот значе“ и ретрорефлективне тракице. 

 Након теоретске обуке, ученици су могли да стечена знања и практично примјене на 

саобраћајном полигону који је био постављен на Тргу Крајина у Бања Луци. 

 У току ове заједничке сарадње између АМС РС и "ЕУ инфо-центар, канцеларија у Бања 

Луци", за безбједнос учешће у саобраћају обучено је преко 300 малишана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предавања у ОШ „Јован Цвијић“  Предавања у ОШ „Иво Андрић“ 

 

 

 

 

                               

                                                                        Практична обука на саобраћајном полигону

  

 



                                

4.28. Учешће АМС РС и АМД у обиљежавању манифестације „Недјеља дјетета“; 

 

Министарство саобраћаја и веза, Ауто мото савез Републике Српске и ауто мото 

друштва заједно са осталим субјектима безбједности саобраћаја учествовали су у обиљежавању 

међународне манифестације „Недјеља дјетета“. Обиљежавање Међународне недјеље дјетета 

представља начин да се укаже јавности на потребу и обавезу поштовања дјетета и на заштиту 

дјечијих права гарантованих Конвенцијом о правима дјетета коју је 1989. године усвојила 

Скупштина Уједињених нација. Ова манифестација која се сваке године обиљежава у првој 

седмици октобра и има за циљ промовисање права дјетета, побољшање друштвене бриге за 

дјецу и јачање одговорности свих субјеката заштите, као и упознавање шире јавности са 

потребама дјеце и њиховим психосоцијалним одрастањем под једнаким условима. 

Ове године Недјеља дјетета обиљежила се под слоганом "„Моја седмица, моја година“. 

Дјецу од раног дјетињства треба учити да вјерују у себе и граде самопоуздање да би израсли у 

јаке и стабилне личности. 

 Поводом обиљежавања „Међународне недјеље дјетета" представници Ауто мото савеза 

Републике Српске и АМД организовали су различите догађаје на подручју Републике Српске са 

циљем стварања будућих безбједних и самоувјерених учесника у саобраћају, који поштују и 

понашају се у складу са правилима саобраћаја. 

 Посјета Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ 

Бања Лука, 

-Извођење саобраћајно образовне представе „Саобраћајна чаролија“, 

 Представнци АМС РС посјетили су 1. октобра 2019. године Завод за физикалну 

медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ у Бања Луци, поводом обиљежавања 

међународне манифестације „Међународна недјеља дјетета“. 

 Током посјете за присутне малишане изведена је интерактивна саобраћајна представа 

„Саобраћајна чаролија“, а малишанима су на крају подјељени поклони, слатки пакетићи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посјета Заводу за физиклалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука 

 Посјета Центру „Заштити ме“ Бања Лука, 

-Извођење саобраћајно образовне представе „Саобраћајна чаролија“, 

 Представници АМС РС посјетили су дјецу у Центру „Заштити ме“ у Бања Луци 02. 

Октобра 2019. године, поводом обиљежавања „Међунаародне недјеље дјетета“. Током посјете 

за присутне малишане изведена је саобраћајна представа „Саобраћајне чаролије“.

 Интерактивна представа у којој главни ликови Фазонко и његов друг полицајац Чејс 

објашњавају дјеци, на њима прилагођен и прихватљив начин, како да безбједно учествују у 

саобраћају одиграна је у организацији Ауто-мото савеза Републике Српске. 

 Фазонко и представници АМС РС су послије анимиране приредбе посвећене 

безбједности дјеце у саобраћају подијелили саобраћајно-образовне сликовнице и бојанке, као и 

слатке пакетиће. 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Посјета Центру „Заштити ме“ у Бања Луци 

 

 Посјета Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлости„ Бања Лука; 

 Птредставници АМС РС пшосјетили су 03. Октобра 2019. године и дјецу која бораве у  

Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлодти „Бања Лука. Приликом посјете 

дјеци су подјељени едукатувни материјали из безбједности саобраћаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посјета Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлодти „Бања Лука 

 

 Посјета малишанима у вртићу „Принцеза Катарина Карађорђевић“ у Лакташима 

 АМС РС и АМД „Лакташи“ поводом обиљежавања међународне манифестације 

„Међународна недјеља дјетета, организују већ неколико посљедњих година саобраћајно 

образовна предавања за малишане из вртића „Принцеза Катарина Карађорђевић“, у Лакташима. 

Поводом овогодишгег обиљежавања „Недјеље дјетета“ у наведеном вртићу одржана су 15. 

октобра 2019. године саобраћајно образовна предавања „10 лекција које живот значе“, за 

малишане који припадају предшколским групама у овом вртићу., а подјељене су им и 

едукативне сликовнице и бојанке, као и рефлективни привјесци „смајлићи“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Саобраћајна предавања у вртићу, у Лакташима 

 

 

 



                                

 Учешће АМС РС И АМД у средствима информисања поводом обиљежавања 

међународне Недјеље дјетета 

1. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са посјете представника АМС РС малишанима на лијечењу у Заводу за 

физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" поводом међународне 

манифестације "Недјеља дјетета". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, Канал 3, Бел канал, Елта ТВ, Пинк БХ,... - Прилози са посјете представника АМС 

РС малишанима на лијечењу у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав 

Зотовић" поводом међународне манифестације "Недјеља дјетета". 

2. ОКТОБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји са посјете представника АМС РС малишанима на 

лијечењу у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" поводом 

међународне манифестације "Недјеља дјетета". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог поводом посјете представника АМС РС штићеницима Центра "Заштити ме" и 

одржане интерактивне представе "Фазонко". 

3. ОКТОБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске - Извјештај поводом посјете представника АМС РС штићеницима Центра 

"Заштити ме" и одржане интерактивне представе "Фазонко". 

 

4.29. Учешће АМС РС и АМД на VIII Међународнј конференцију „Безбједност саобраћаја 

у  локалној заједници“ у Бањој Луци: 

 

 - постављање саобраћајног полигона на платоу између зграда Владе РС; 

 - постављање симулатора „коса раван“ за употребу појаса; 

 - учешће представника АМС РС и АМД у раду VIII Међународне конференције. 

 Међународна конференција "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" одржана је 

24. и 25. октобра 2019. године, у организацији Министарства саобраћаја и веза Републике 

Српске и Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, а под покровитељством 

Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске, у Конференцијској сали Владе Републике 

Српске. На овој конференцији  представљени су научни и стручни радови из друмског 

саобраћаја.  

 У раду ове међународне конференције учествовали су представници АМС РС и ауто 

мото друштава, са циљем квалитетнијег и ефикаснијег бављања послова из области 

безбједности саобраћаја. 

 Поред учешћа представника АМС РС у раду ове конференције, 24. октобра АМС РС је 

на платоу испред Административног центра Владе РС поставио и саобраћајни полигон који је 

намјењен за практичну обуку дјеце, предшколског и раношколског узраста. На овом полигону 

су ђаци из неколико бањалучких основних школа имали прилику да да се упознају са основним 

правилима безбједног учешћа у саобраћају.  

 Ауто-мото савез Републике Српске је 24. октобра 2019. године учесницима Осме 

међународне конференције "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" у Бањалуци, 

представио и саобраћајно-превентивни симулатор „стрма раван“ који симулира дејство 

безбједносног појаса на тијело возача и путника у возилу приликом чеоног судара, у случају 

саобраћајне незгоде. 
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 VIII Међународна конференција „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“ у Бањој 

Луци 

 

 

 Учешће АМС РС и АМД усредствима инфопрмисања поводом одржавања VIII 

Међународна конференција „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“ у Бањој Луци 

23. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава учешћа АМС РС на међународној конференцији "Безбједност саобраћаја у 

локалној заједници". 

24. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о одржаној међународној конференцији "Безбједност саобраћаја у локалној 

заједници" у Бањалуци и учешћу АМС РС са симулаторима утицаја безбједносног појаса на 

тијело путника, те покретног полигона за обуку дјеце у саобраћају. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, ФТВ, БХТ1, Елта телевизија, Канал 3,... - Прилози о одржаној 

међународној конференцији "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" у Бањалуци и 

учешћу АМС РС са симулаторима утицаја безбједносног појаса на тијело путника, те покретног 

полигона за обуку дјеце у саобраћају. 

Радио станице: 

- Радио РС, Контакт радио, Уно радио,... - Информације о одржаној међународној 

конференцији "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" у Бањалуци и учешћу АМС РС са 

симулаторима утицаја безбједносног појаса на тијело путника, те покретног полигона за обуку 

дјеце у саобраћају. 

 

4.30. Учешће АМС РС у обиљежавању „Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних  

         незгода 

АМС РС и ауто мото друштва су у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, 

Министарством унутрашњих послова, Агенцијом за безбједност саобраћаја, јединицама 

локалне самоуправе, Црвеним крстом и другим субјектима и организацијама који су се 

укључили, организовали различите активности у периоду од 15. до 20. новембра 2019. године, 

како би се обиљежила међународна манифестација „Свјетски дан сјећања на жртве 

саобраћајних незгода“. 

 Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних незгода (World Day of Remembrance 

for Road Traffic Victims (WDR)) обиљежава се сваке године, треће недјеље у новембру, од 

стране све већег броја земаља, на свим континентима, широм свијета. Ове године Свјетски дан 

сјећања на жртве саобраћајних незгода обиљежава се 17. новембра.  

 „Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода“ је дан када се одаје почаст жртвама 

саобраћајних незгода и њиховим породицама и сјећа на милионе убијених и повријеђених у 

саобраћајним незгодама, на путевима у свијету у друмском саобраћају. Такође, скреће се пажња 

и на значајан рад професионалаца који делују после саобраћајне незгоде (службеници полиције, 

хитне помоћи и други здравствени радници, као и других служби, а који се свакодневно носе с 



                                

трауматским посљедицама смрти и повреда на путевима. Овај посебан „Дан сјећања“ има за 

циљ скретање пажње на велику потребу жртава саобраћајних незгода и њихових породица, 

како би се јавно одало признање њиховом губитку и патњи. Смрт и повреде на путевима су 

изненадни, насилни, трауматски догађаји, чији је утицај на живот дуготрајан, а често и трајан. 

Сваке године, милиони новоповријеђених и ожалошћених људи из свих крајева свијета 

придружују се онима који већ пате због посљедица саобраћајних незгода.  

 Слоган овогодишњег обележавања „Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних 

незгода је „Живот није дио аутомобила“, а односи се на 3. стуб Глобалне деценије акције: 

Безбједнија возила.  

 

Циљеви обиљежавања Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода су: 

 сјећање на погинуле у саобраћајним незгодама и исказивање саосјећања са њиховим 

породицама, 

 скретање пажње на велики број погинулих и настрадалих у саобраћајним незгодама као 

и на потенцијални ризик за све учеснике у саобраћају,  

 подизање нивоа свијести о негативном утицају и посљедицама саобраћаних незгода са 

погинулим и настрадалим лицима на њихове породице и друштво, као и потреба за 

побољшање безбједности саобраћаја и пружањем подршке повријеђеним и 

ожалошћеним у саобраћајним незгодама, 

 истаћи потенцијал за превенцију саобраћајних незгода и важност озбиљног одговора за 

непоштивање прописа у друмском саобраћају. 

За потребе реализације активности израђен је и одштампан одређен број летака и плаката, 

који су послани АМД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Изглед летка 

 

 Активности у Граду Градишка 

Представници Града Градишка, Министарства унутрашњих послова, Ауто мото савеза 

РС Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, Ауто мото друштва „Градишка“, 

Црвеног крста, Ватрогасне јединице Градишка, те ученици средњих школа организовали су 

различите активности, како би се обиљежио Свјетски дан сјећања на жртве саобраћајних 

незгода. 

 Централно обиљежавање Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода 

проведено је 18. новембра 2019. године у Граду Градишци, на платоу испред Културног центра. 

Том приликом организоване су сљедеће активности: 

 Извршена је симулација саобраћајне незгоде са тешко повријеђеним учесницима, 

којима су прву помоћ пружали волонтери Црвеног крста из овог града; 

 Постављен је вјенац са цвијећем, на којем је са ружама означен број „130“ (укупан број 

смртно страдалих у саобраћајним незгодама у Републици Српској у току 2018. године), 

 постављен је и број „115“ направљен од малих свијећа, 

 довежено је на „шлеп возилу“ АМД „Градишка“, путничко возило оштећено у 

саобраћајној незгоди и изложено; 



                                

 постављене су биле и лимене кутије са пијеском у којима су сви заинтересовани 

пролазници имали могућност да упале свјеће за смртно страдале у саобраћајним 

незгодама, 

 представници Црвеног крста симулирали су саобраћајну незгоду у којој су учествовали 

и представници ватрогасаца, МУП РС и АМС РС; 

 вршена је и подјела летака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Дан сјецања на жртве саобраћајних негода 

 

 Активности АМД 

АМД су самостално или заједно или са представницима јединица локалних самоуправа, 

полицијским станицама, службом хитне медицинске помоћи, Црвеним крстом, школама и 

другим заинтересованим институцијама проводили различите активности поводом обиљежава 

Свјетског дана сјећања на жртве саобраћајних незгода. 

 

 Ативности АМД „Семафор“ Зворник 

 Представници АМД „СЕМАФОР“ Зворник и полицијски службеници Полицијске 

управе Зворник су 18. 11.2019. учествовали у обиљежавању Свјетског дана сјећања на жртве 

саобраћајних незгода. Тим поводом су ученицима завршних разреда Средњошколског центра 

„Петар Кочић“ у Зворнику, одржали едукативно предавање на тему правилног понашања свих 

учесника у саобраћају, обзиром да велики број њих полаже возачке испите и по први пут 

самостално учествује у саобраћају у својству возача, па је циљ ових активности заправо 

подизање свијести ученика о посљедицама неправилног понашања у саобраћају.  

 Предавањима су присуствовали и ученици који чине секцију Црвеног крста, који су 

након одржаних предавања извели показну вјежбу пружања прве помоћи учесницима 

саобраћајне незгоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активности АМД „Семафор „ Зворник 

 Активности АМД „Добој“ Добој 

 Представници АМС РС и полицијски службеници Полицијске станице за безбједност 

саобраћаја Добој, су 18.11.2019. године, у улици Светог Саве у Добоју, обиљежили Светски 

дана сјећања на жртве саобраћајних незгода. 

 Током наведене манифестације у улици Светог Саве, у Добоју, положени су вијенци за 

смртно страдала лица на подручју Републике Српске и изведена је показна вјежба саобраћајне 

незгоде у којој су поред полицијских службеника и представника АММ „Добој“ учествовали и 

радници Црвеног крста, Територијалне ватрогасне јединице и Дома здравља. 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Добој“ 

 

 Активности АМД „Сребрница“ Братунац 

 Ауто-мото друштво “Сребреница - Братунац“ учествовало је у обиљежавању Свјетског 

дана сјећања на жртве саобраћајних незгода кроз више проведених активности. Ауто-мото 

друштво „Сребреница- Братунац“, чланови секције Прве помоћи ОО Црвеног крста Братунац и 

Ватрогасно спасилачка јединица Братунац извели су показничку вјежбу пружања прве помоћи 

уз реалистички приказ саобраћајне незгоде гдје је услед клизавог коловоза и неприлагођене 

брзине дошло до несреће у којој је повријеђено три лица која су се налазила у возилу. 

Реалистички су приказане повреде које најчешће настају при оваквим незгодама, те њихово 

адекватно санирање. Показна вјежба је изведена уз присуство инструкторке Прве помоћи 

ООЦК Братунац. Активност је имала за циљ скретање пажње на велику потребу жртава 

саобраћајних незгода, како би се јавно одало признање њиховом губитку и патњи.  

Активност је промовисана путем друштвене мреже Фацебоок АМД „Сребреница- Братунац“, 

портала УПС Медиа и портала Деспотовина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Активности АМД „Братунац“Сребреница 

 

 Активности АМД “Фоча“ 

Предсатвници АМД „Фоча“ су проводили активности на територији Општине Фоча. На 

неколико мјеста на којима су страдали учесници у саобраћају, гдје постоје споменици поред 

пута, представници иАМД „Фоча“ поставили су цвијеће.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Активности АМД „Фоча“ 



                                

 

 Активности АМД „Билећа“ 

 Представници АМД „Билећа“ поводом обиљежавања „Свјетског дана сјећања на жртве 

саобраћајних незгода“ посјетили су мјесто страдања матуранта билећке гимназије „Голуб 

Куреш“ који је живот изгубио у саобраћајној незгоди. Такође, у храму Свети Сава у Билећи 

молитвено је упаљена свијећа за све страдале у саобраћајним незгодама. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

    Активности АМД „Билећа“ 

 

 

 Активности осталих АМД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АМД „Берковићи“   АМД „Љубиње“ 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења активности 

„Дан сјећања на жртве саобраћајних незгода“ 

18. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Извјештаји са централног обиљежавања "Дана сјећања на жртве саобраћајних 

незгода у Републици Српској" у Градишци. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, ТВ Градишка, Канал 3,... - Прилози са централног обиљежавања "Дана сјећања 

на жртве саобраћајних незгода у Републици Српској" у Градишци. 

- РТРС, Канал 3 - Прилози са обиљежавања "Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода у 

Републици Српској" у Добоју. 

Радио станице: 



                                

- Радио РС, Радио Градишка, Нес радио, Уно радио, Контакт радио,... - Информације о 

одржаној централној манифестацији обиљежавања "Дана сјећања на жртве саобраћајних 

незгода у Републици Српској" у Градишци. 

 

 

 

4.31. Бициклистичко такмичење "Бициклијада - Разбој Лијевче 2019" Разбој, Србац; 

 Ауто-мото савез Републике Српске организовао 21. априла 2019. у селу Разбој, код 

Српца Бициклистичко такмичење "Бициклијада - Разбој Лијевче 2019" Разбој, у оквиру 

међународне бициклистичке трке "Београд - Бања Лука 2019".  

 На такмичењу су могли учествовати сви заинтересовани грађани, старости од 7 до 77 

година. Такмичари су били подјељени у двије категорија на основу година старости . Стефан 

Јолџић освојио је прво мјесто у категорији до 12 година, а Лука Васиљевић у категорији од 13 

до 77 година. За побједнике такмичења АМС РС обезбиједио је и награде, за прво мјесто 

бицикл, друго таблет, а треће руксак. 

 

 

 

  

 

 

 

      Такмичење у вожњи бицикла у Разбоју 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом одржавања такмичења у 

вожњи бицикла у Разбоју 

 

20. АПРИЛ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Најава одржавања превентивног такмичења "Бициклијада - Разбој Лијевче 2019" у 

оквиру међународне бициклистичке трке "Београд - Бањалука 2019". 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава одржавања превентивног такмичења "Бициклијада - Разбој Лијевче 2019" у 

оквиру међународне бициклистичке трке "Београд - Бањалука 2019". 

21. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржаног превентивног такмичења "Бициклијада - Разбој Лијевче 2019" у 

оквиру међународне бициклистичке трке "Београд - Бањалука 2019". 

- Срна - Најава почетка републичке превентивне кампање "Нити 1 невезан појас" у Лакташима. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог са одржаног превентивног такмичења "Бициклијада - Разбој Лијевче 2019" у 

оквиру међународне бициклистичке трке "Београд - Бањалука 2019". 

Радио станице: 

- Радио Србац - Прилог са одржаног превентивног такмичења "Бициклијада - Разбој Лијевче 

2019" у оквиру међународне бициклистичке трке "Београд - Бањалука 2019". 

 

 

4.32. Учешће АМС РС на манифестацији "Дјечији сајам Бањалука 2019"  

 

 Ауто мото савез Републике Српске учествовао је на манифестацији „Дјечији сајам 

Бањалука 2019". „Дјечији сајам Бањалука 2019" одржан је 25. и 26. маја 2019.године у 



                                

Спортској дворани Борик у Бањалуци. Ауто мото савез Републике Српске учествовао је на 

овом сајму са својом саобраћајно-образовном играоницом. 

 На сајму су посјетиоци могли да учествују у образовним али и забавним радионицама, 

панел дискусијама и предавањима, те спортским такмичењима. У богатом програму на 

централној бини наступила су дјеца из основних школа и вртића, плесне групе, културно 

умјетничка друштва и хорови и солисти, а одржане су и модне ревије. Организатори Дјечијег 

сајма изразили су задовољство одзивом грађана, велики број дјеце и родитеља за два дана сајма 

испратио је све садржаје које је сајам нудио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Саобраћајно образовна играоница АМС РС 

 

4.33. Посебне активности АМД 

 

 Посебне активности АМД „Вишеград“  

 АМД „Вишеград“ је у сарадњи са ОШ „Вука Караџић“ Вишеград поводом обиљежавања 

дана ове школе организоваио конкурс за најбоље литерарне радове на тему „Безбједност дјеце 

у саобраћају“. На дан обиљежавања дана школе АМД „Вишеград“ је извршио и награђивање 

најбољих ученичких радова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активности АМД „Вишеград“ 

 

 Активности АМД „Доњи Жабар“ 

 Ауто мото друштво Доњи Жабар и Ауто мото савез Републике Српске финансијски су 

помогли изградњу аутобуског стајалишта у зони основне школе у Доњем Жабару. 

 Потојањем аутобуског стајалишта у зони ове основне школе ученицима је обезбјеђен 

безбједан долазак и одлазак из школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стајалиште аутобуско у зони основне школе у Доњем Жабару 



                                

 

4.34. Превентивна контрола техничке исправности возила „Да ли возите технички 

исправно возило 2019“ – извјештај; 

 

Ауто мото савез Републике Српске и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством 

унутрашњих послова Републике Српске и Министарством саобраћаја и веза Републике Српске 

у периоду од 15. јула до 20. јула 2019. године реализовала су превентивну активност под 

називом „Да ли возите технички исправно возило - провјерите“. 

Моторно возило је технички систем, који док је у погону ствара повећану опасност по 

околину поготово уколико се неопрезно користи и недовољно брижљиво одржава.  

У овој активности врши се превентивна контрола техничке исправности моторних 

возила на путевима Републике Српске, те њихова припрема за сезону годишњих одмора. 

Циљеви ове активности су повећање степена безбједности саобраћаја на путевима РС, смањење 

броја саобраћајних незгода које настају као посљедица техничке неисправности возила, те 

повећање свијести грађана о важности вожње технички исправног возила. Активност је 

превентивно безбједносног карактера и не садржи репресивне мјере према возачима возила на 

којима се утврде неисправности. Возила се бирају методом случајног узорка и возачима су 

током акције подијељени и информативно-едукативни леци са садржајем који упозорава на 

посљедице вожње технички неисправног возила, као и мирисне јелкице за возила. Такође циљ 

активности јесте да се укаже возачима на евентуалне неисправности, те да се и на лицу мјеста 

отклоне ситни недостаци на возилима од стране механичара АМС РС.  

Контрола моторних возила је вршена на покретном техничком прегледу и на 

мобилном уређају за испитивање амортизера, као и на техничким прегледима који раде у 

склопу ауто мото друштава. Покретни технички преглед је заправо специјално возило које је 

опремљено свом опремом потребном за квалитетно вршење техничког прегледа. Све је 

реализовано уз помоћ саобраћајне полиције МУП-а Републике Српске, која је била лоцирана на 

пунктовима и контролисала и усмјеравала возаче на контролни преглед. Техничку исправност 

возила контролисало је стручно особље АМС РС, тј. водитељ станице техничког прегледа, 

контролор техничке исправности возила, и механичари АМД-а.   

                                 
        Технички преглед возила у Вишеграду, АМД „Вишеград“ 

 

Активност  је спроведена на подручју Републике Српске на укупно 9 локација, 4 локације на 

терену уз сарадњу са локалним ауто-мото друштвима и њихову подршку, и 5 локација у 

организацији самих АМД-а у свом граду. 

У склопу активности на терену извршена је контрола техничке исправности на 343 

путничка моторна возила, док су на уређају за испитивање амортизера контолисана 182 

моторна возила. Потребно је нагласити да узорак контролисаних возила није репрезентативан, 

тј. да адекватно не приказује цјелокупно стање техничке исправности моторних возила на 

путевима Републике Српске.   



                                

Просјечна старост контролисаних моторних возила износи 16,28 годинa. Од укупно 

прегледаних 343 возила 239 је било технички исправно, док је код 104 моторних возила  

утврђена неисправност појединих елемената и уређаја. 

 

   График 1. Однос технички исправних и неисправних контролисаних моторних возила  

 
 

Табела 1. Приказ броја контролисаних моторних возила и стању техничке исправности по                                                                                                   

градовима на подручју Републике Српске 

рбр град/АМД 
исправна 

возила 

неисправна 

возила 

укупно 

прегледано 

просјечна 

старост 

прегледаних 

возила 

1. Бања Лука/Крајина 67 37 104 15.10 

2. Приједор 25 7 32 15.92 

3. Требиње/Херцеговина 16 4 20 16.30 

4. Прњавор 15 7 22 17.13 

5. Модрича/Оптима 13 7 20 14.64 

6. Шамац 15 9 24 17.70 

7. Дервента 15 5 20 16.20 

8. Рогатица 39 18 57 16.75 

9. Вишеград 34 10 44 16.80 

 
УКУПНО 239 104 343 16,28 

 

График 2. Приказ укупног броја исправних/неисправних моторних возила у односу на укупан 

број контролисаних возила по градовима 

 
 



                                

График 3. Просјечна старост прегледаних моторних возила по градовима 

 
 

Са графика бр. 3. очитавају се вриједности за просјечну старост прегледаних возила по 

градовима. Просјечна старост свих прегледаних возила износи 16,28 година, нешто мање у 

односу на претходну годину, а просјечна старост технички исправних возила је значајно мања 

од просјечне старости технички неисправних возила. 

       

        Табела 2. Број возила са утврђеним појединим неисправностима на уређајима 
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 График 4. Процентуални удио појединих неисправности на испитаним возилима 

 



                                

Напомена: Поједини елементи нису контролисани на свим возилима (кочиони систем и 

плинска инсталација) 

 

У односу на број контролисаних моторних возила, код 287 возила је прегледан кочиони систем 

од чега је 57 возила имало неисправну радну и/или помоћну кочницу што чини 19,86% од броја 

прегледаних возила. Поред тога контролисана је и исправност кочионе течности, те је код 

25,66% возила (88 прегледаних) утврђено да иста не посједује задовољавајућа својства. 

Неисправност уређаја за кочење као активног елемента безбједности возила често доводи до 

настајања саобраћајне незгоде. Код 63 (18,37%) испитана возила утврђена је неисправност 

уређаја за освјетљавање и свјетлосну сигнализацију. Управљачки механизам код 28 возила 

(8,16%), је био у незадовољавајућем стању. Код возила која посједују плинску инсталацију, тј. 

користе течни нафтни гас као погонско гориво, провјеравана је исправност инсталације, те је 

код 6 возила утврђена неисправност уређаја, или код 12,30% од броја возила са плинском 

инсталацијом. Поред ових уређаја контролисано је и стање каросерије возила (8 неисправних) и 

уређаја који омогућавају нормалну видљивост (12 неисправних, 3,5%). 

 

Занимљив податак представља чињеница да је код 105 прегледаних возила утврђено да 

посједују зимске пнеуматике, што представља 30,61% од свих прегледаних возила. Сам по 

себи овај податак не представља техничку неисправност, међутим вожња на зимским 

пнеуматицима у љетњем периоду значи њихово убрзано трошење и мјењања састава 

самог пнеуматика, те самим тим улзак у зимску сезону са пнеуматиком који је претрпио 

одређене деформације на високим темературама доноси опасност по безбједност 

саобраћаја. 

 

Са графика 4. може се видјети да међу неисправностима моторних возила предњаче 

неисправности на кочионом систему, затим систему за освјетљавање и свјетлосну 

сигнализацију, те на елементима овјеса и пнеуматицима итд. Из свега овога се може закључити 

да je највише неисправности утврђено на активним елементима безбједности возила, што 

посебно забрињава јер сама њихова неисправност умногоме доприноси настајању саобраћајних 

незгода. У поређењу са резултатима активности из 2018. године биљежи се већи број 

исправних возила у односу на неисправна, те се може закључити да је стање нешто боље у 

односу на прошлу годину. Гледајући проценте неисправности појединих уређаја на моторним 

возилима видимо да су се и они смањили у односу на прошлогодишњу акцију. Стање на 

путевима Републике Српске у погледу техничке исправности возила и даље је врло неповољно 

и забрињавајуће. 

 

Ауто мото савез Републике Српске је у 2014. години извршио набавку мобилног уређаја 

за испитивање исправности амортизера, те је заједно са покретним техничким прегледом поред 

стандардних контрола исправности уређаја на возилу, контрола проширена и на испитивање 

исправности амортизера, као једног од најважнијих елемената који доприносе већој 

стабилности и управљивости моторног возила. 

   

        
  Контрола возила на пунктовима у Бањалуци  и Шамцу 

 

С обзиром на то да губитком уља у амортизеру нестаје његово својство да ублажи 

ударце усљед наиласка на разне рупе и неравнине на коловозу, долази до тога да точкови губе 



                                

стални контакт са подлогом и слабије пријањају, те возило постаје нестабилније у вожњи и 

повећава се могућност настанка саобраћајне незгоде. Лошија путна инфраструктура умногоме 

доприноси томе да се амортизери убрзано троше, тј. да долази до цурења уља из амортизера. То 

и није тако лако примјетити и стога се возачима препоручује да провјере исправност 

амортизера отприлике послије сваких пређених 20000 километара, или двије године 

експлоатације возила. Возило са истрошеним амортизерима има дужи зауставни пут кочења, а 

посебно долази до изражаја нестабилност возила у кривинама и на мокром коловозу. Врло 

често се дешава да је само један амортизер на возилу истрошен, што представља посебну 

опасност, с обзиром на то да је велика разлика у истрошености између амортизера на истој 

осовини. Због тога лако може доћи до заношења и окретања возила на путу, и самим тим 

изазивања опасности на путу и настанка саобраћајне незгоде. Препознајући све ове проблеме 

АМС РС је проширио палету услуга у превентивној контроли техничке исправности возила и 

на преглед стања амортизера, како би упозорио возаче на опасности које доносе амортизери у 

неисправном стању. Уређај за испитивање амортизера није обавезан дио опреме на станицама 

техничког прегледа у Републици Српској, а неколицина станица ипак посједује овај уређај, те 

омогућавају возачима да  провјере исправност овог елемента. 

Уређај на коме су вршена испитивања амортизера разликује се од сличних уређаја по 

томе што анализира реакцију амортизера на основу ехо фреквенције  (највиша критична 

фреквенција која помаже кретању возила по коловозу).  

Резултати мјерења дати су у C.А.P. вриједностима (коефицијент фазног пригушења). 

Вриједности су независне од осталих особина возила (масе, притиска у пнеуматицима), у 

односу на сличне методе до сада познатих мјерења. 

 

     Табела 3. Приказ стања амортизера контролисаних возила 

    извор: Истраживање АМС РС 

 

Из табеле 3. и графика 5. можемо видјети да је на уређају за амортизере у оквиру ове 

активности прегледано укупно 182 возила и да су добијени следећи резултати:  

 код 135 возила (74,18 %) утврђено је да су сви амортизери у добром стању те да није 

потребна замјена; 

 код 19 возила (10,44 %) утврђено је да је бар један амортизер истрошен око 50 %, или 

да је разлика између истрошености амортизера на истој осовини између 20 и 25%, те да 

је потребна замјена у скорије вријеме; 

 код 28 возила (15,38 %) утврђено је да је истрошеност бар једног амортизера преко 70 

%, или да је разлика између истрошености амортизера на истој осовини већа од 25%, и 

у овим случајевима је замјена тих амортизера ОБАВЕЗНА. 

      

График 5. Процентуални приказ стања амортизера на контролисаним возилима  

 

 

Стање амортизера добро прихватљиво Лоше 

број контролисаних возила 135 19 28 

проценат (%) 74,18 10,44 15,38 



                                

 

Битно је нагласити и да је од технички исправних возила која су прегледана и на уређају за 

амортизере и на техничком прегледу, код 164 возила која су задовољила на техничком 

прегледу, 13 возила је имало неисправан бар један амортизер, те самим тим техничку 

неисправност. Станице техничких прегледа по закону нису обавезне да посједују уређај за 

контролу исправности амортизера. 

Поред истрошености амортизера, неисправношћу се такође сматра и када разлика између 

амортизера на истој осовини износи више од 25 процената, што је такође уврштено у наведене 

податке. 

 

Потребно је напоменути да је у случају неисправности једног амортизера, ипак потребно 

промјенити оба амортизера на истој осовини, како би силе које дјелују на оба точка биле 

једнаке. 

Са графика 5. можемо да видимо да је проценат возила на путевима која имају неисправне 

амортизере знатно повољнији у односу на прошлогодишњи ниво. Потребно је подићи свијест 

возача о значају амортизера као елемента стабилности и управљивости возила, како би 

евентуалним утврђивањем неисправности могли да правовремено реагују, тј. да изврше замјену 

неисправних амортизера како би што безбједније учесвовали у саобраћају, и заштитили и себе 

и друге возаче.  

 

Извјештај о проведеној активности "Да ли возите технички исправно возило-провјерите", АМС 

РС ће прослиједити свим институцијама и организацијама саобраћајног система у Републици 

Српској које се баве саобраћајном безбједности и које могу својим активностима и 

предузимањем разних мјера допринијети повећању техничке исправности возила на путевима 

Републике Српске, а самим тим и повећању нивоа безбједности саобраћаја. 

 

 Присуство АМС РС И АМД у средствима информисања поводом провођења 

активнеоти Превентивна контрола техничке исправности возила Да ли возите 

технички исправно возило 2019“ 

 

14. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава превентивне контроле техничке исправности возила под називом "Да ли 

возите технички исправно возило - провјерите 2019". 

15. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са првог дана спровођења превентивне контроле техничке исправности 

возила под називом "Да ли возите технички исправно возило - провјерите 2019" у Бања Луци. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Најава спровођења превентивне контроле техничке 

исправности возила под називом "Да ли возите технички исправно возило - провјерите 2019" у 

Бања Луци. 

- РТРС, БН ТВ, АТВ, Канал 3, Елта кабел мрежа - Прилози са првог дана спровођења 

превентивне контроле техничке исправности возила под називом "Да ли возите технички 

исправно возило - провјерите 2019" у Бања Луци. 

16. ЈУЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Вечерње новости - Извјештаји са првог дана спровођења 

превентивне контроле техничке исправности возила под називом "Да ли возите технички 

исправно возило - провјерите 2019" у Бања Луци. 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - Јављање у програм поводом спровођења превентивне контроле техничке 

исправности возила под називом "Да ли возите технички исправно возило - провјерите 2019" у 

Бања Луци. 

 



                                

4.35. „Безбједна вожња у зимским условима“, превентивна контрола техничке 

исправности возила – Извјештај; 

У периоду од 04.11. – 29.11.2019. године Ауто – мото савез РС заједно са ауто мото друштвима, 

и у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза, Агенцијом за безбједност саобраћаја, 

Министарством унутрашњих послова Републике Српске, као и са Нестро групом реализoвao jе 

традиционалну активност превентивне контроле исправности уређаја на моторним возилима и 

њихове припремљености за вожњу у зимским условима. Активност носи назив „БЕЗБЈЕДНА 

ВОЖЊА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА“. 

Циљ ове активности је повећање укупног степена безбједности у саобраћају и смањење броја 

саобраћајних незгода које настају због неправилне припреме моторних возила за зимске услове 

вожње и начина вожње у зимским условима. 

Активност се обављала на одређеним локацијама (пунктовима) којa су формирала АМД у 

сарадњи са припадницима саобраћајне полиције (МУП РС) на подручју Републике Српске.  

У току трајања активности на возилима је вршена контрола: расхладне течности, квалитета 

вискозитета кочионе течности, дубине газећег слоја пнеуматика, свјетлосно сигналних 

уређаја, уређаја за брисање вјетробрана, пуњење акумулатора, те контрола опреме и 

прибора коју треба да посједују возачи на основу правилника. Поред наведених уређаја 

контролисана је и исправност плинских инсталација на возилима која се погоне на плин 

помоћу посебног уређаја који детектује цурење плина. На појединим локацијама је 

вршена и контрола исправности амортизера на возилима, на специјалном мобилном 

уређају за испитивње амортизера. Такође, возачима је подјељено 5000 брошура у којима је 

објашњен начин вожње у зимским условима и припрема возила за зимске услове вожње који су 

заједнички израдили АМС РС, Министарство саобраћаја и веза и Министарство унутрашњих 

послова  Републике Српске. Поред брошуре возачима у току трајања акције вршена је замјена 

сијалица различитих врста на лицу мјеста. 

Радници Нестро групе су возачима у току активности дјелили гребалице за скидање леда са 

стаклених површина, сервисне књижице за возила и течност за прање вјетробранског стакла 

Мосол. 

Контрола урађаја на возилима и њихове припремљености за зимске услове вожње обављала се 

методом случајног одабира.  

Контролом je обухваћенo укупно 1052 возила, тако да узорак није репрезентативан. У току 

трајања активности на возилима на којима су утврђене неисправности вршило се бесплатно 

отклањање кварова на свјетлосно – сигналним уређајима и уређајима за брисање вјетробрана, 

(замјена сијалица, замјена метлица брисача, подешавање свјетала).  

Власници возила имали су могућност да у сједиштима АМД–а у Републици Српској такође у 

наведеном периоду изврше контролу припремљености возила за зимске услове вожње.  

 

 

Просјечна старост контролисаних возила износи 16,05 година. 

 

Табела 1. Приказ утврђених недостатака на уређајима возила по локацијама 

AМД 
свјетлосна 

сигнализација 

брисачи 

вјетроб. 

расхладна 

течност 

кочиона 

течност 
пнеуматици опрема оправке 

Крајина Бања 

Лука 
17 1 17 49 0 2 14 

Дринић 2 0 7 11 0 0 2 

Рибник 2 0 3 8 0 0 2 

Уна Нови Град 2 0 1 9 0 2 1 

Приједор 1 0 2 12 0 1 1 

Оптима Модрича 3 2 3 9 0 2 3 

Шамац 4 3 6 7 0 3 3 

Бијељина 4 1 1 8 0 5 4 

Угњевик 5 1 1 7 0 0 3 

Лопаре 4 1 2 14 0 2 3 



                                

Прњавор 8 0 0 11 0 1 6 

Семафор Зворник 3 0 1 8 0 2 3 

Братунац 5 0 3 8 0 1 4 

Власеница 2 0 3 10 0 2 2 

Шековићи 4 1 3 9 4 1 4 

Осмаци 3 0 2 9 4 1 3 

Челинац 3 0 1 7 3 2 3 

Котор Варош 6 2 0 12 7 1 5 

Шипово 2 0 1 8 1 1 2 

Мркоњић Град 7 0 1 7 3 0 5 

Теслић 4 0 1 11 1 0 4 

Добој 3 1 1 8 4 1 3 

Градишка 2 2 0 7 5 1 2 

К. Дубица 3 0 1 10 4 1 2 

И. Сарајево 7 0 1 5 1 1 5 

Јахорина Пале 6 1 3 7 0 1 6 

Соколац 5 0 1 5 6 1 3 

Рогатица 3 6 1 6 4 0 3 

Вишеград 4 0 4 8 1 1 3 

Фоча 1 0 0 7 6 1 1 

Херц. Требиње 5 0 2 8 5 0 4 

Билећа 6 0 1 7 6 2 3 

Гацко 6 1 1 4 4 0 4 

Невесиње 2 0 0 8 0 2 2 

Дервента 6 5 0 5 0 0 4 

 

150 28 75 329 69 41 122 

 

Ауто - мото савез Републике Српске је у току трајања активности возаче упознавао и 

медијском кампањом тј. путем средстава информисања, са адекватном припремом возила 

за зимске услове и на који начин да што безбједније учествују у вожњи у зимском 

периоду.  

 

   
            

Слика 1. и 2. Провођење превентивне активности у Бијељини и Шековићима  

 

Анализом резултата утврђено је да код 14,26 % контролисаних возила свјетлосно 

сигнални уређаји не испуњавају захтјеве за безбједно учешће у саобраћају, а нарочито у 

зимском периоду. 

    

Дубина газећег слоја пнеуматика није задовољавајућа код 6,56 % возила, а која су 

контролисана од 15. новембра, тј. од обавезне употребе зимске опреме на путавима у РС. 



                                

Систем за брисање вјетробрана и вјетробранско стакло није било исправно код 2,66 % 

возила од укупног броја контролисаних возила. У периоду када се проводила активност 

3,90 % возила није посједовало обавезну опрему возила која је прописана на основу 

Правилника о димензијама укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о уређајима и 

опреми коју морају да имају возила и основним условима које морају да испуњавају 

уређаји и опрема у саобраћају на путевима. У овом периоду напомињали смо возаче и на 

законску обавезу посједовања зимске опреме у периоду од 15. новембра ове до 15. априла 

следеће године. 

 

Од укупног броја контролисаних возила код којих је провјеравана вриједност расхладне 

течности, код 7,13 % није имала задовољавајућу вриједност. Незадовољавајућа 

вриједност кочионе течности евидентирана је код 31,27 % контролисаних возила од броја 

контролисаних возила код којих је провјеравана.  

Након што су утврђене неисправности на возилима извршено је 122 интервенција при 

чему су отклоњене неисправности свјетлосно сигналних уређаја на 115 возила.  

  

 

      Табела 2. Приказ утврђених недостатака на уређајима возила и отклоњене неисправности 

 

График 1. Процентуални приказ утврђених неисправности на уређајима возила 
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Табела 3. Приказ броја контролисаних возила и просјечне старости по АМД 

рбр АМД прегледано возила 

просјечна 

старост 

(година) 

1. Крајина Бања Лука 177 16,4 

2. Дринић 32 16,9 

3. Рибник 21 17,57 

4. Уна Нови Град 25 19,8 

5. Приједор 27 14,66 

6. Оптима Модрича 22 14,5 

7. Шамац 22 18,31 

8. Бијељина 35 13,62 

9. Угњевик 21 14,38 

10. Лопаре 28 18,78 

11. Прњавор 22 16,31 

12. Семафор Зворник 24 16,04 

13. Братунац 27 17,26 

14. Власеница 23 12,87 

15. Шековићи 22 16,54 

16. Осмаци 22 16,72 

17. Челинац 29 13,82 

18. Котор Варош 30 13,06 

19. Шипово 26 16,07 

20. Мркоњић Град 30 15,33 

21. Теслић 21 13,9 

22. Добој 21 13,6 

23. Градишка 30 13,43 

24. К, Дубица 32 16,78 

25. И, Сарајево 24 16,88 

26. Јахорина Пале 23 12,43 

27.  Соколац 25 15,44 

28. Рогатица 24 13,62 

29. Вишеград 26 19 

30. Фоча 22 15,13 

31. Хер, Требиње 23 16,82 

32. Билећа 25 21,12 

33. Гацко 20 16,9 

34. Невесиње 21 18 

35. Дервента 50 19,62 

  
1052 16,05 

 

 

Из табеле 2, видимо да је на терену укупно прегледано 1052 возила, просјечне старости 16,05 

година, као и колико је укупно возила прегледано на свакој појединачној локацији,  

 



                                

   
               Слике 3. и 4. Преглед возила на контролним пунктовима Фоча и Дринић     

 

 

График 2. Број контролисаних возила и просјечна старост по АМД  

 
 

Поред техничке исправности возила вршена је и провјера исправности амортизера на возилима, 

Ауто мото савез РС је набавио уређај за испитивање амортизера, који представљају значајан 

елемент стабилности возила и безбједније вожње, На уређају за амортизере у оквиру ове 

активности прегледана су укупно 177 возила и добијени су следећи резултати:  

 код 130 возила (73,45 %) утврђено је да су сви амортизери у добром стању те да није 

потребна замјена; 

 код 19 возила (10,73 %) утврђено је да је бар један амортизер истрошен око 50 %, те да 

је потребна замјена у скорије вријеме; 

 код 28 возила (15,82 %) утврђено је да је истрошеност бар једног амортизера преко 70 

%, те да је замјена тих амортизера ОБАВЕЗНА, 

 

Поред истрошености амортизера, неисправношћу се такође сматра и када разлика између 

амортизера на истој осовини износи више од 25 процената, што је такође уврштено у наведене 

податке, 

Потребно је напоменути да је у случају неисправности једног амортизера, ипак потребно 

промјенити оба амортизера на истој осовини, како би силе које дјелују на оба точка биле 

једнаке, 

 

 

 

 

 

 



                                

    График 3, Процентуални удио стања амортизера на испитаним возилима 

 
 

 

 

Слика 5. и слика 6. Контрола амортизера  у Приједору и контрола плинске инсталације 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед плинске инсталације је извршен на 52 возила, од чега је код 7 возила утврђено да 

постоји цурење плина на појединим спојевима, док је код 45 возила инсталација била у 

потпуности исправна, Возачима је скренута пажња на то да обавезно посјете сервис и 

уклоне утврђени проблем. 

 

На пункту у Бањалуци поред наведеног био је постављен и покретни технички преглед, 

на ком је конторлисана техничка исправност кочионог система, од 177 контролисаних 

возила код 20 возила је забиљежена неисправност радне кочнице, док је код 35 возила 

утврђена неисправност помоћне кочнице. Код 16 возила је ѕабиљежена неисправност и 

радне и помоћне кочнице. 

 

Поред наведених елемената вршена је и контрола пуњења акумуатора помоћу Волтметра, 

и само код пар аутомобила утврђено је да оно није на задовољавајућем нивоу. 

 

 

Упоређујући податке из прошлогодишње акције са добијеним подацима из проведене 

активности током ове године може се закључити да је процентуални однос појединих 

параметара који не испуњавају услове, а били су предмет ове контроле на приближно истом 

нивоу, Посебно забрињава и даље висок проценат незадовољавајућег квалитета кочионе 

течности, који може довести до отказивања кочионог система и узроковања саобраћајне 

незгоде,  

 



                                

Ауто-мото савез Републике Српске преко ауто мото друштава омогућио је свим 

заинтересованим возачима да изврше контролу параметара који су битни за безбједно учешће у 

саобраћају у току зимских услова вожње, Такође, путем летака и средстава информисања 

вршен је утицај на свијест возача како би безбједно учествовали у саобраћају у зимском 

периоду, 

 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења активности 

„Безбједна вожња у зимским условима“ 

3. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса, Анадолија - Најава почетка републичке превентивне кампање "Безбједна 

вожња у зимским условима 2019" у Бањалуци. 

Радио станице: 

- Нес радио, Уно радио, Контакт радио,... - Најава почетка републичке превентивне кампање 

"Безбједна вожња у зимским условима 2019" у Бањалуци. 

4. НОВЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Најава почетка републичке превентивне кампање 

"Безбједна вожња у зимским условима 2019" у Бањалуци. 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са почетка републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" одржаног у кругу АМД "Бањалука" у Бањалуци. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, Алтернативна ТВ, Елта кабел, БХТ 1 - Прилози са почетка републичке 

превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским условима 2019" одржаног у кругу АМД 

"Бањалука" у Бањалуци. 

Радио станице: 

- Радио РС, БХ радио 1, БН радио, Уно радио, Контакт радио,... - Информације поводом 

почетка републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским условима 2019" 

одржаног у кругу АМД "Бањалука" у Бањалуци. 

5. НОВЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештаји са почетка републичке превентивне кампање 

"Безбједна вожња у зимским условима 2019" одржаног у кругу АМД "Бањалука" у Бањалуци. 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - Јављање у програм поводом почетка и спровођења републичке превентивне 

кампање "Безбједна вожња у зимским условима 2019". 

8. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са спровођења републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у 

зимским условима 2019" у Новом Граду и Приједору. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Алтернативна ТВ, ТВ Приједор - Прилози о спровођењу републичке превентивне 

кампање "Безбједна вожња у зимским условима 2019" у Новом Граду и Приједору. 

11. НОВЕМБАР 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Модричи и Шамцу. 

12. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Бијељини. 

Телевизијске станице: 



                                

- РТРС, БН ТВ, Алфа ТВ, ТВ Слобомир - Прилози о спровођењу републичке превентивне 

кампање "Безбједна вожња у зимским условима 2019" у Бијељини. 

13. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Зворнику. 

Телевизијске станице: 

 - РТРС, Арена ТВ - Прилог о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња 

у зимским условима 2019" у Зворнику. 

Дневни листови: 

- Вечерње новости - Тема "Кампања АМС РС под називом `Безбједна вожња у зимским 

условима 2019 и стање на пољу безбједности саобраћаја у Српској`". 

14. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Братунцу. 

20. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Добоју и Теслићу. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ - Прилози о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у 

зимским условима 2019" у Добоју и Теслићу. 

25. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Источном Сарајеву. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ - Прилози о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у 

зимским условима 2019" у Источном Сарајеву. 

27. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Вишеграду. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ - Прилози о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у 

зимским условима 2019" у Вишеграду. 

28. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Требињу. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о спровођењу републичке превентивне кампање "Безбједна вожња у зимским 

условима 2019" у Требињу. 

 

 

4.36. Саобраћајно образовна представа „Мирка“ 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Дому омладине у Бања Луци 

 Представници Града Бања Лука, Агенције за безбједност саобраћаја и Ауто-мото савеза 

Републике Српске организовали су 07. марта 2019. године извођење саобраћајно образовне 

представе „Мирка“, за малишане који похађају ОШ „Бранко Радичевић“ и ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ у Бања Луци, у Дому омладине у Бања Луци. 



                                

 Кроз забавне садржаје ове саобраћајно образовне представе малишани су имали 

могућност да науче основна правила која су им неопходна за безбједнио кретање пјешака у 

саобраћају. Након извођења представе присутним малишанима подјељене су сликовнице и 

бојанке „10 лекција које живот значе“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Представа „Мирка“ Бања Лука  

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Козарској Дубици 

 Ауто мото савез Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске, Ауто мото друштво „К. Дубица“ и Општина Козарска Дубица оганизовали су 22. марта 

2019. године извођење едукативне представе „Мирка“, која доприноси унапређењу 

саобраћајног образовања и васпитања дјеце раног школског узраста.  

 Представа је одржана у Спортској дворани у Козарској Дубици. Око 500 ученика од 

првог до трећег разреда који похађају основне школе Вук Стефановић Караџић, Свети Сава и 

Мајка Кнежопољка на подручју К. Дубице погледали су наведену представу и упознали се са 

основним правилима саобраћаја. Након представе ученицима су подјељене слиовнице и  

 

 

 

 

                                                   „Мирка“ у Козарској Дубици 

 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Новом Граду 

 Ауто мото савез Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске, Ауто мото друштво „Уна“ Нови Град и Општина Нови Град оганизовали су 22. марта 

2019. године извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“, која доприноси унапређењу 

саобраћајног образовања и васпитања дјеце раног школског узраста.  

 Представа је изведена у Кино сали у Новом Граду, за ученике првих, других и трећих 

разреда основних школа "Свети Сава" и "Вук Караџић". По завршетку представе дјеци су 

подјељене сликовнице и бојанке везане за безбједно уцешће у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представа „Мирка“ у Новом Граду 



                                

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Гацком, 

 У организацији Ауто мото савеза Републике Српске, Агенције за безбједност саобраћаја 

Републике Српске, Ауто мото друштва „Гацко“ и основне школе „Свети Сава“ из Гацког, 

ораганизовано је 17. априла извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у сали ове 

основне школе. Ученици првих,  других и трећих разреда имали су могућност да гледајући ову 

представу науче основна правила која су им неопходна за безбједно учешће у саобраћају. 

Након завршене представе ученицима су подјељене сликовнице и бојанке „10 лекција које 

живот значе“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извођење представе „Мирка“ Гацко 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Берковићима 

 Ауто мото савез Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, 

Ауто мото друштво „Берковићи“ Општина Берковићи и Основна школа „Његош“ су 17. априла 

2019. године организовали извођење саобраћајно-образовне представе "Мирка“ у салиове 

основне школе. 

 Саобраћајно образовна представа „Мирка“ доприноси унапређењу саобраћајног 

образовања и васпитања дјеце раношколског узраста, намијењена је дјеци основних школа, а 

њени актери кроз игру и забаву уче дјецу о безбједном понашању у саобраћају. 

По завршетку представе организатори су дјеци подијелили бојанке и сликовнице под називом 

"Десет лекција које живот значе". 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Извођење представе „Мирка“ у Берковићима 

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Билећи 

 Ауто мото савез Републике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике 

Српске, Ауто мото друштво „Билећа“, Општина Билећа и Основна школа „Свети Сава“ Билећа 

су 18. априла 2019. године, у у сали билећког Дома културе организовали извођење саобраћајно 

образовне представе „Мирка“. Ученици прве тријаде ове основне школе су имали прилику да 

науче основна правила безбједног учешћа у саобраћаја уз саобраћајно-образовну представу 

"Мирка" и том приликом су им представници Ауто-мото савеза Републике Српске и Агенције 

за безбједност саобраћа РС уручили саобраћајно-образовне сликовнице и Бојанке прилагођене 

дјеци раношколског узраста. 

 

 

 

 

 

                                                                       Извођење представе „Мирка“ у Билећи 



                                

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Шамцу, 

 У организацији Ауто мото савеза Републике Српске, Агенције за безбједност саобраћаја 

Републике Српске, Ауто мото друштва „Шамац“ и основних школа са подручја општине 

Шамац, ораганизовано је 23. маја извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Дому 

културе Шамац. Преко 150 ученика првих, других и трећих разреда имали су могућност да 

гледајући ову представу науче основна правила која су им неопходна за безбједно учешће у 

саобраћају. Након завршене представе ученицима су подјељене сликовнице и бојанке „10 

лекција које живот значе“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Извођење представе „Мирка“ Шамац 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Источном Сарајеву 

 Ученици Основних школа „Свети Сава“ и "Алекса Шантић" из ОИсточног Новог 

сарајева су 23. септембра 2019.године имали могућност да погледају у Дому културе извођење 

саобраћајно образовне представе „Мирка“. ВИше од 200 малишана из ови+х основних школа је 

имало могућност да научи основна правила саобраћаја која ће им бити потребна за безбједно и 

самостално учешће у саобраћају. Након завршеме представе сви присутни ученици су на 

поклон добили саобраћајно-образовне сликовнице и бојанке "Пјешке без грешке са Мирком и 

другарима". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представа „Мирка“ у Источном Сарајеву 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Сокоцу 

  АМС РС, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, АМД „Соколац“ и и 

ОШ „Соколац“, организовали су извођење саобраћајно образовне представа Мирка 24. 

септембра 2019. године у просторијама основне школе „Соколац“ у Сокоцу. Ученици нижих 

разреда ове школе имали су могућност да путем ове представе науче основна правила која су им 

неопходна за безбједно учешће у саобраћају. 

 По завршетку представе присутни ученици су добила бојанке и сликовнице „Пјешке без 

грешке са Мирком и другарима“. 

 

 

 

 

 

                                      
                                                                                   Саобраћајно образовна редстава „Мирка“ у Сокоцу 



                                

 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Вишеграду и Новом Горажду 

 Саобраћајно-образовна представа "Мирка" одиграна је 25. септембар 2019. у Основној 

школи "Вук Караџић" у Вишеграду, за ученике нижих разреда из ове и подручне школе у 

Новом Горажду. Извођење представе има за циљ да школарце научи безбједном понашању у 

саобраћају. Више од 250 ученика првих, других и трећих разреда школе "Вук Караџић" из 

Вишеграда и Новог Горажда су са глумцима Академије умјетности Републике Српске кроз игру 

и дружење учили десет основних лекција о правилном учешћу у саобраћају. Представници 

Ауто-мото друштва "Вишеград" су послије одиграних представа малишанима подијелили 

саобраћајно-образовне бојанке и сликовнице. 

 

 

 
 
 

                                                                                      Извођење представе Мирка у Вишеграду 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Зворнику 

 У организацији АМС РС, АМД „Семафор“ Зворник и Агенције за безбједност саобраћаја 

и ОШ „Свети Сава“ Зворник изведена је саобраћајно образовна представа „Мирка“ 15. октобра 

2019. године у Зворнику. Ученици првог и другог разреда из Основне школа „Свети Сава“ 

Зворник су имали могућност да погледају у просторијама ове школе извођење саобраћајно 

образовне представе „Мирка“. Малишани из ових основних школа имали су могућност да 

науче основна правила саобраћаја која ће им бити потребна за безбједно и самостално учешће у 

саобраћају. Након завршеме представе сви присутни ученици су на поклон добили саобраћајно-

образовне сликовнице и бојанке "Пјешке без грешке са Мирком и другарима". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Представа „Мирка“ у Зворнику 

 
 

 Извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ у Братунцу 

 
  Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Ауто-мото савез и Агенција за 

безбједност саобраћаја у сарадњи са школама, у Братунцу су организовали 16. Октобра 2019. 

године извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“. Ученици првог, другог и трећег 

разреда основних школа "Вук Караџић" и "Бранко Радичевић" из Братунца имали су могућност 

да кроз занимљиве и забавне садржаје науче основна правила која су им неопходна за безбједно 

и касније самостално учешће у саобраћају-. 

 

 



                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Саобраћајно образовна редстава „Мирка“ у Братунцу 

 

 Извођење саобраћано образовне представе „Мирка“ у Јошавки код Челинца 

 Представници Ауто мото савеза Републике Српске, Агенције за безбједност саобраћаја 

Републике Српске, Ауто мото друштва „Змајевац“Челинац и Општине Челинац, омогућили су 

извођење саобраћајно образовне представе „Мирка“ за ученике основне школе „Младен 

Стојановић“ из Јошавке, у происторијама ове школе. Представа је изведена 16. децембра 2019. 

године, а погледали су је ученици од првог до трећег разреда из ове основние школе. Након 

представе малишанима су подјељене сликовнице и бојанке „10 лекција које живот значе“. 

 Малишани су са уживањем пратили извођење представе, те су активно узимали учешће 

приликом показивања неких од основних правила у саобраћају. Представа доприноси 

унапређењу саобраћајног образовања и васпитања дјеце раног школског узраста. Представа 

„Мирка“ намјењена је дјеци основних школа, чији актери кроз игру и забаву уче дјецу о 

безбједном понашању у саобраћају 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Извођење представе у Јошавки код Челинца 

 

 Присуство АМС РС и АМД у средствима информисања поводом извођења саобраћајно 

образовне представе „Мирка“ 

16. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава саобраћајно-превентивних активности у Требињу, Берковићима, Гацку и 

Билећи. 

17. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржане саобраћајно-образовне представе "Мирка" у Берковићима и 

Гацку. 

18. АПРИЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржане саобраћајно-образовне представе "Мирка" у Дому културе у 

Билећи. 

23. МАЈ 

Новинске агенције: 



                                

- Срна - Извјештај са одржане саобраћајно-образовне представе "Мирка" у шамачком Центру за 

културу пред више од 150 основаца из Шамца. 

25. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са саобраћајно-образовне представе "Мирка" одржане у Вишеграду за 

ученике Основне школе "Вук Караџић" из Вишеграда и Новог Горажда. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ  - Прилози са саобраћајно-образовне представе "Мирка" одржане у Вишеграду 

за ученике Основне школе "Вук Караџић" из Вишеграда и Новог Горажда. 

14. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава одржавања саобраћајно-образовне представе "Мирка" у Зворнику и 

Братунцу. 

15. ОКТОБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај поводом одржане саобраћајно-образовне представе "Мирка" у Зворнику. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, Алфа ТВ, Елта телевизија - Прилози поводом одржане саобраћајно-образовне 

представе "Мирка" у Зворнику. 

16. ОКТОБАР 

Дневни листови: 

Глас Српске, Независне новине - Извјештаји поводом одржане саобраћајно-образовне 

представе "Мирка" у Зворнику. 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај поводом одржане саобраћајно-образовне представе "Мирка" у Братунцу. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ - Прилози поводом одржане саобраћајно-образовне представе "Мирка" у 

Братунцу. 

 

4.37. Саобраћајно обвразовна представа „Саобраћајна чаролија“ 

 Представници АМС РС, Министарства унутрашњих послова републике Српске и 

Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске посјетили су малишане у бањалучком 

вртићу "Наша радост" 25. септембар 2019.године. Повод за посјету био је извођење саобраћајно 

образовне представе „Саобраћајне чаролије“ у просторијама ове предшколске установе. Ову 

интерактивну представу, путем које се кроз игру и дружење са аниматором Фазонком учие 

основна правила саобраћаја, погледало је око 60 малишана из овог вртића. Дружење Фазонка и 

другара из вртића "Наша радост" организовао је Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) 

с циљем да се дјеци предшколског узраста и на њима прихватљив начин представе опасности 

које их вребају у саобраћају. Фазонко и представници АМС РС су послије анимиране приредбе 

посвећене безбједности дјеце у саобраћају подијелили саобраћајно-образовне сликовнице и 

бојанке, као и свјетло-одбојне привјеске - "смајлиће". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представа „Саобраћајна чаролија“ у вртићу „Наша радост“Бања Лука 

 

 



                                

4.38.Обука дјеце у саобраћају 

  

 Саобраћајни полигон у Требињу; 

Ауто-мото савез Републике Српске и Ауто-мото друштво "Херцеговина" из Требиња су 17. 

априла 2019.године организовали саобраћајно-образовну обуку за ученике Основне школе 

"Свети Василије Острошки" из требињског насеља Горица на посебно прилагођеном полигону 

за обуку дјеце у саобраћају.  

Полигон, односно симулатор реалне четверокраке раскрснице са постављеном вертикалном 

свјетлосномк сигнализацијом (семафорима) и исцртаном хоризонталном сигнализацијом 

(пјешачки прелази, ознаке на коловозу) намијењен је дјеци предшколског и раношколског 

узраста, од пет до девет година старости. 

Више од 150 малишана су на полигону постављеном на спортском терену Основне школе 

"Свети Василије Острошки" имали прилику да науче правила безбједног понашања у 

саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

       Саобраћајни полигон у Требињу 

 

 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Лакташима 

Саобраћајно образовни полигон за практичну обуку дјеце био је постављен у периоду од 

24. до 30. јуна 2019. године на главном градском тргу у Лакташима. На овом полигону су 

ученици од првог до петог разреда из основних школа и вртића, са подручја ове општине, 

имали могућност да науче основна правила која су им неопходна за безбједно учешће у 

саобраћају. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

    Саобраћајни полигон у Лакташима 

 

 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Прњавору 

АМС РС и Ауто мото друштво „Прњавор“ поставили су саобраћајно образовни полигон 

за практичну обуку дјеце у периоду од 01. до 05. јула 2019. године, на главном градском тргу, 

Тргу српских бораца, у Прњавору. На овом полигону су активно учествовла дјеца из вртића са 

подручја Прњавора, као и остала заинтересована дјеца, узраста од 5 до 9 година. 

Дјеца са подручја ове општине, имали могућност да науче основна правила која су им 

неопходна за безбједно учешће у саобраћају. У реализацији поменуте активности активно 

учешће је узела телевизија К3 из Прњавора, и локалне радио станице као и инфо портал 

Прњавора. 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Саобраћајни полигон у Прњавору 

 

 Саобраћајни полигон у Рибнику; 

 АМС РС и АМД «Рибник» поставили су саобраћајно образовни полигон на спортском 

терену поред Основне школе «Десанка Максимовић» у Рибнику, у периоду од 22. до 27. јула 

2019. године. Дјеца узраста од 05 до 09 година са подручја општине Рибник, имала су 

могућност да науче основна правила, крећући се по полигону као пјешаци и бициклисти, која 

су им неопходна за самостално безбједно учешће у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Саобраћајни полигон у Рибнику 

 

 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Мркоњић Граду 

АМС РС и Ауто мото друштво „Балкана“ у сарадњи са „Културним центром“ из 

Мркоњић Града поставили су саобраћајно образовни полигон за практичну обуку дјеце у 

периоду од 05. до 09. августа 2019. године, на платоу испред Културног центра у Мркоњић 

Граду. На овом полигону су активно учествовла дјеца из вртића са подручја Мркоњић Града, 

као и остала заинтересована дјеца, узраста од 5 до 9 година. 

Дјеца са подручја ове општине, имали могућност да науче основна правила која су им 

неопходна за безбједно учешће у саобраћају.  

 

 

 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Саобраћајни полигон АМС РС у Мркоњић граду 

 

 

 Саобраћајни полигон у Шипову; 

 АМС РС и АМД «Шипово» поставили су саобраћајно образовни полигон на главном 

градском тргу у периоду од 10. до 19. августа 2019. године. Дјеца узраста од 05 до 09 година са 

подручја општине Шипово, имала су могућност да науче основна правила, крећући се по 

Саобраћајном полигону АМС РС као пјешаци и бициклисти, која су им неопходна за 

самостално безбједно учешће у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Саобраћајни полигон АМС РС у Шипову 

 

 Oбука дјеце на саобраћајном полигону у Доњем Жабару 

Саобраћајно образовни полигон за практичну обуку дјеце био је постављен у периоду од 

01. до 05. октобра 2019. године ОШ „Доњи Жабар“ у Доњем Жабару. На овом полигону су 

ученици од првог до петог разреда из ове основне школе имали могућност да науче основна 

правила која су им неопходна за безбједно учешће у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Саобраћајни полигон у Доњем Жабару 

 

 

 



                                

 

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисња поводом обуке на саобраћајном 

полигону у Требињу 

17. АПРИЛ 

- Срна - Извјештај поводом организовања обуке малишана требињских вртића и ученика првих, 

других и трећих разреда требињских основних школа на покретном полигону за обуку дјеце у 

саобраћају. 

Телевизијске станице: 

- РТРС,  Херцег ТВ - Прилози са обуке малишана требињских вртића и ученика првих, других 

и трећих разреда требињских основних школа на покретном полигону за обуку дјеце у 

саобраћају. 

Радио станице: 

- Радио Требиње - Прилог са обуке малишана требињских вртића и ученика првих, других и 

трећих разреда требињских основних школа на покретном полигону за обуку дјеце у 

саобраћају. 

 

 

4.39. Ауто рели Ауто мото савеза Републике Српске "АМС РС 2019".  

  

 Ауто-мото савез Републике Српске и 49 Ауто-мото друштава организовали су 06. и 07. 

јула 2019. године традиционалну, саобраћајно-превентивну манифестацију под називом Ауто-

рели "АМС РС 2019". На овом релију учесници ће имати прилику да покажу знање из области 

саобраћајних правила и прописа, као и вјештине на посебно припремљеним локацијама испита 

спретности. Такмичари су кренули према стартним мјестима Миљевина и Гацко, 6. јула 

(раскрсница код Нестро пумпе на магистралном путу Требиње - Фоча). Завршетак релија и 

проглашење побједника одржан је у недјељу, 7. јула, на платоу Националног парка "Сутјеска" 

на Тјентишту. 

 Ауто-рели представљао је вожњу од матичног АМД до заданог старта, те циља на 

Тјентишту према заданом итинереру и састојао се од оцјенске вожње, по утврђеном итинереру, 

испита тачности, два испита спретности на затвореном простору и провјере знања из познавања 

саобраћајних прописа. Оцјенска вожња возила се по утврђеном итинереру такмичења, са 

назначеним мјестом временске контроле. На оцјенској вожњи возачи су имали обавезу да 

поштују саобраћајну сигнализацију, што ће бити контролисано од стране Комисије, а сваки 

прекршај такмичари ће бити кажњени са казненним бодовима. Испит тачности одржан је на 

Тјентишту. Провјера знања из познавања саобраћајних прописа извршила се рјешавањем 20 

тест питања. 

 Провођење Ауто-релија "АМС РС 2019“ има за циљ дружење чланова АМС РС и других 

возача који то желе, обнову знања из Закона о основама безбједности саобраћаја у БиХ и РС, те 

вожњу уз поштовање саобраћајних прописа. 

Рели се возио  на подручју цијеле РС. Старт  је био у Миљевини и у Гацку, а циљ у 

Националном парку ''Сутјеска'', односно на Тјентишту.  

 Сви учесници ауто релија су били разврстани у двије групе „Спринт“ (35 учесника са 

возачком лиценцом, инструктори вожње), у групи „Турист“ било је 65 такмичара који су 

возили ауто рели туристички ). АМС РС је припремио и посебне награде по групама за 

најуспјешније такмичаре. На овом релију је учествоивао 101 такмичар. Укупно је било 94 

мушких учесника и 7 женских учесника.  

 Сврха одржавања ауто релија '' AМС РС  2019'' јесте популаризација ауто мото спорта, 

дружење чланова АМС РС и других возача и има: 

 Такмичарски карактер у дијелу такмичења у вјештини на полигону  испита спретности и 

испита тачности.  

  Превентивно образовни карактер , у смислу многобројних контрола брзине, временских 

контрола и тестирања из познавања саобраћајних прописа 

 Туристички карактер, за све оне учеснике, љубитеље и чланове АМС РС  из групе 

турист који '' воле да путују'', возаче који не ''теже постизању резултата', већ желе себе 



                                

испробати у вјештини на полигону  спретности те да провјере своје знање из познавања 

саобраћајних прописа.  

 Едукативни  карактер у погледу познавања саобраћајница у географском смислу за нове, 

младе возаче  и све оне љунитеље, чланове АМС РС.  

 Хумани карактер, АМС РС је организацијом ауто релија значајно помогао финансијски 

све оне који воде бригу о заштити и очувању Националног парка  ''Сутјеска''  

 

 Резултати такмичења: 

Група ТУРИСТ –генерални пласман :  

1. Мјесто .................. Ненад Шаренац , АМД Фоча, кл 3-1 

2. Мјесто .................. Марко Ћосовић, АМД Фоча,кл.2-1 

3. Мјесто .................. Слободан Петровић, АМД Бањалука,кл3-2 

4. Мјесто  ................. Славиша Пејашиновић, АМД  Прњавор,кл.3-3 

5. Мјесто  ................. Елведин Салан, АМД Рогатица,кл.3-4 

6. Мјесто  ................. Божо Дамњановић,АМД  Зворник,кл.2-2 

7. Мјесто  ................. Милан Бијелић , АМД Прњавор,кл.3-5 

8. Мјесто  ................. Амер Поповић ,АМД  Горажде,кл1-1 

9. Мјесто  ................. Небојша Панџић, АМД  И.СА,кл.3-6 

10. Мјесто  ................. Драшко Скендерија , АМД  Лакташи,кл.3-7 

11. Мјесто  ................. Младен Брчин, АМД  Рогатица,кл.2-3 

12. Мјесто  ................. Зоран Шабот,АМД  Крајина,кл.3-8 

13. Мјесто  ................. Слађан Маријановић, АМД Рогатица,кл2-4 

14. Мјесто  ................. Александар Цвијетић, АМД Прњавор,кл.3-9 

15. Мјесто  ................. Момир Коцић, АМД Фоча,кл.3-10 

 

Група СПРИНТ-  генерални пласман 

1. Мјесто  ................. Вучко Башић, АМД Херцеговина, кл1-1 

2. Мјесто  ................. Ивица Малић, САК Комотин,кл2-1 

3. Мјесто  ................. Љубомир Калаба, АМД  Прњавор,кл.2-2 

4. Мјесто ..................  Игор Милутиновић ,АМД Херцеговина,кл.1-2 

5. Мјесто .................. Драго Пикула, АМД Херцеговина,кл.2-3 

6. Мјесто .................. Емрах Шошо, АМД Горажде,кл.1-3 

7. Мјесто .................. Брацо Томић,АМД И. СА,кл3-1 

8. Мјесто .................. Радивоје Орбовић, АМД Херцеговина,кл.2-4 

9. Мјесто..................  Милош Лечић , АМД Херцеговина,кл1-4 

10.Мјесто.................. Саша Вујчић, АМД Херцеговина,кл.2-5 

 

Додјељене су и  посебне награде- пехари: 

 Најстарији учесник ауто релија – Емилио Ролих, АМД Бањалука 

 Најуспјешнији женски учесник   - Јелена Станчић, АМД Вишеград 

 Најмлађи учесник- Стефан Милинић, АМД Херцеговина 

Награде, пехаре најуспјешнијим учесницима  су уручили : 

- Неђо Трнинић, министар Саобраћаја и веза , Владе РС 

- Ранко Бабић , Генерални секретар АМС РС 

- Винко Лолић , Предсједник УО АМС РС 

- Зоран Стевановић, предсједник Скупштине АМС РС 

Церемонију проглашења побједника Ауто релија ''АМС РС 2019'' је увеличала Министрица 

трговине и  туризма, Владе РС , Драгица Ковач.  

 

Најуспјешнији АМД/АМК - Екипе 

1.Херцеговина , Екипа 1 

2. Херцеговина, Екипа 2 

3.Источно Сарајево 

4.Прњавор 

5. Горажде 



                                

6. Фоча- Екипа Шаки 

7.Рогатица 

8. Херцеговина ,Екипа 4 

9. Фоча, Екипа ватра и лед 

10. Херцеговина ,Екипа 3 

11.Лакташи, Екипа 2 

12. Вишеград 

13 Зворник 

14 Лакташи, Екипа 1 

15.Бањалука,Екипа 2 

16.Невесиње 

17. Оптима 

18. Бањалука,Екипа 1 

 

 ТЕСТОВИ-  из ЗОБС-а- резултати 

100 негативних – спринт - 3  , турист -0  =    3 

200    ''                -  спринт-  7  , турист-10 =  17 

300    ''                -  спринт-10  , турист-14=   24 

400    ''                -  спринт-10  , турист-15=   25 

500    ''                -  спринт-  2  , турист-13=   15 

600    ''                -  спринт-  4  , турист-13=   17 

Укупно                     ''         36 +    ''       65= 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ауто рели АМС РС „АМС РС 19“ 

 

 Присуство АМС РС и АМД у средствиа информисања поводом одржавања Ауто 

релија АМС РС „АМС РС 2019“ 

3. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава дводневног саобраћајно-превентивног Ауто-релија "АМС РС 2019". 

4. ЈУЛ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Најава дводневног саобраћајно-превентивног Ауто-

релија "АМС РС 2019". 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц - Најава дводневног саобраћајно-превентивног 

Ауто-релија "АМС РС 2019". 

Радио станице: 

- Радио РС, Контакт радио, Уно радио, Радио Требиње, Радио Гацко, Радио Фоча - Најава 

дводневног саобраћајно-превентивног Ауто-релија "АМС РС 2019". 

5. ЈУЛ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, Канал 3, БН ТВ, АТВ - Информације о предстојећем дводневном саобраћајно-

превентивном Ауто-релију "АМС РС 2019". 

Радио станице: 



                                

- БХ радио 1 - Јављање у програм радија поводом предстојећег дводневног саобраћајно-

превентивног Ауто-релија "АМС РС 2019". 

6. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена - Најава почетка дводневног саобраћајно-превентивног Ауто-релија "АМС РС 

2019". 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Викенд јутро" - Најава почетка дводневног саобраћајно-превентивног Ауто-

релија "АМС РС 2019". 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Најава почетка дводневног саобраћајно-превентивног Ауто-

релија "АМС РС 2019". 

7. ЈУЛ 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са одржаног дводневног саобраћајно-превентивног Ауто-релија "АМС РС 

2019". 

Телевизијске станице: 

- РТРС, БН ТВ, АТВ - Прилози о одржаном дводневном саобраћајно-превентивном Ауто-релију 

"АМС РС 2019". 

Радио станице: 

- Радио РС, Радио Требиње, Радио Фоча,... - Прилози о одржаном дводневном саобраћајно-

превентивном Ауто-релију "АМС РС 2019". 

8. ЈУЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц - Извјештаји са одржаног дводневног саобраћајно-

превентивног Ауто-релија "АМС РС 2019". 

4.40. “Школа картинга и скутера, ауто, мото и рели активности“; 

 Цијенећи значај који ауто-мото, картинг и рели  активности имају на промоцију и 

представљање рада АМС РС и АМД, и у 2019. години АМС РС је за спортске активности у 

оквиру шампионата Републике Српске у организацији АМД, обезбјеђивао пехаре, мајице, 

заставе, плакате, тестове, такмичарске бројеве са ознакама АМС РС и др. 

 АМС РС је од јануара до децембра 2019. године подржао организацију и провођење у 

наредном тексту наведених спортских и спортско превентивних активности. 

 Ауто крос трка ''Награда ДеАрте 2019''  

Ауто крос трка ''Награда ДеАрте 2019'' одржана је 16.и 17. 03. 2019.године у Бијељини. 

Трка се бодовала за Отворени шампионат Србије, Национални шампионат Србије, Отворено 

првенство РС и КУП БИХ.  Организатор овог такмичења је АМКК''ОптимаМоторСпорт'' из 

Бијељине. Стаза на којој се одвијало такмичење је уређена  пјешчара  уз  Дрину и Павловић 

мост, у закупу ''Бук промета'' из Бијељине. Верификовано је 64 такмичара из Србије, ФБиХ и 

РС. који су били распоређени у 3 класе у зависности од запремине и снаге мотора. 

 

 

 



                                

 

 

 Семинар за ауто крос судије   

 Семинар за ауто крос судије одржан је 16. и 17. марта 2019. године. Теоретски дио  

одржан је 16.03.2019. а практични 17. марта 2019. године. Водитељи овог кратког , више 

интерактивног семнара су били Ранко Шункић, Горан Јеремић и припадник ватрогасне бригаде 

из Бијељине ( предавач протупожарне  заштите) 

 

 Отварање мото сезоне- тренинг у дисциплини М01 на Залужанима 

 Отварање мото сезоне „Тренинг у дисциплини М01“ одржан је 31.03.2019.године на 

стази у Залужанима. Оранизатор овог мото тренинга је МК ''Маршал'' из Бањалуке. Тренинг је 

трајао у времену од 12 до 17 часова, поводом отварања мото сезоне на стази ''Залужани''. 

Верификовано је 40 возача из РС, БиХ,  Дубровника,Нове Градишке, Пожеге и Бачке Паланке . 

Тренинг се возио у двије класе Профи и аматери, укупно 5 тренинга. Публика је у великом 

броју испратила ову мото манифестацију. Трибине су биле пуне, око 500 гледалаца. Логистику 

овој манифестацији је пружило је АМД „Бањалука“ које је спровело превентивну активност 

АМС РС, те вршили подјелу летака. 

                  
  

 

 

 Мотофест „БАЊА ЛУКА 2019“ 

 

 

 
 

АМС РС подржао је трећи "Мото Фест Бањалука", представљени су симулатори утицаја 

алкохола на тијело возача. 

БАЊАЛУКА - Трећи "Мото Фест Бањалука", одржан у петак и суботу (24. и 25. мај 

2019.) још једном је потврдио да је један од највећих регионалних мото скупова и да са 

квалитетом програма и организације засигурно иде у правцу водећег у овом дијелу Европе. 

Мото клуб (МК) "Стршљен", Ауто-мото савез Републике Српске (АМС РС) и Бањалука још 

једном су се показали као одлични домаћини великом броју бајкера који су током два дана 

продефиловали бањалучким улицама и уживали у садржају и програму трећег по реду Мото 

Феста. 



                                

АМС РС и Ауто-мото друштво "Бањалука" су посјетиоцима Феста пружили могућност 

да спознају какав је утицај алкохола на организам човјека посредством специјализованих 

симулатора, такозваних "пијаних наочари". Ове наочари симулирају смањење способности 

битних за безбједно учешће у саобраћају само кроз поремећај вида. 

Великим дефилеом кроз Бањалуку, мото сајмом на којем се представило 12 реномираних 

излагача најновијих свјетских мото брендова, стунт вожњама, те одличним наступима десет 

домаћих и регионалних бендова на двије бине, завршена је још једна мото авантура у којој је 

уживао велики број бајкера из БиХ и Европе, те око 20.000 посјетилаца. 

Чланови 330 мото клубова из БиХ, Србије, Хрватске, Словеније, Македоније, Црне Горе, 

Италије, Аустрије, Њемачке, Бугарске, Швајцарске, Холандије, Пољске, Чешке, Шкотске..., 

дошли су да дају продршку и уживају у богатом програму овог догађаја. 

Два дана одличне забаве, уживања у доброј музици врхунских извођача, изложби најпознатијих 

мото брендова у свијету, акробација мајстора стунт вожњи и величанствени мото дефиле кроз 

Бањалуку и ове године учинили су град главним центром окупљања бајкера из цијеле Европе. 

И овога пута "Мото Фест Бањалука" је направио искорак у реализацији главног циља 

овог догађаја, а то је развој и унапређење мото туризма и мото спорта у граду на Врбасу, са 

нагласком на поштовање саобраћајних прописа и повећање саобраћајне безбједности. 

 

            
 

 

 Ауто слалом трка -A09- ''Бањалука 2019'' 

 Ауто слалом трка -A09- ''Бањалука 2019'' одржана је 06.04.2019. године на стази у 

Залужанима. Ова трка се бодовала за Отворено првенство РС и Шампионат БиХ. Организатор 

ове трке је био АКК''Професионал'' из Бањалуке, а трка је  планирана ''Календаром такмичења 

2019'' САМС РС и САМС БИХ. Возила су се 2 тренинга и три вожње, гдје су се, по правилнику, 

двије боље бодовале за коначни пласман. Трку је увеличала и отворила Министрица породице, 

омладине и спорта у Влади РС, Соња Давидовић. Верификовано је 63 такмичара  из 17 клубова. 

Из Републике Српске  је верификовано 39 такмичара из 9  клубова ,a из ФБиХ 24 такмичара из 

8 клубова. 

 

       
 

 



                                

 Семинар САМС РС за ауто спортске судије и функције за 2019.годину 
 Семинар САМС РС за ауто спортске судије и функције за 2019. одржан је 

06.04.2019.године. Носилац организације обавезног годишњег семинара САМС РС је био АКК 

''Професионал'' из Бањалуке. Акценат семинара, ове године је био на ауто слалому и обучавању 

ауто спортских судија и функција о пенализацији, која је нарочито карактеристична за ову 

дисциплину. Семинар је био конципиран   из два дијела, теоретског и практичног дијела. 

Теоретски дио сенинара је одржан у просторијама ресторана ''Језеро'', гдје је учесницима 

семинара презентован теоретски дио  на видео биму  у '' Power point-u '', а практични дио 

семинара на стази у Залужанима. Сви учесници семинара су распоређени дуж стазе за ауто 

слалом, на судијска мјеста, подјељене су им листе за појединачну и укупну пенализацију а они 

су били дужни да  их испуне и послије сваке вожње предају главном судији. На семинару је 

било присутно 55 учесника из 8 АМК/АМД, из Бањалуке (5), Бијељине (1), Требиња (1), Јајца 

(1). 

 

 ''Тrack day''на стази у Залужанима 
''Тrack day'' на стази у Залужанима одржан је 07.04.2019.године у организацији АК ''МКМ 

Racing''из Бањалуке. Мото ове ауто манифестације је ''СТИСНИ  ГАС  НА СТАЗИ, А НЕ У 

ГРАДУ''. ''Track Day'' је уобичајна појава у многим земљама. Ово је прилика да се аматери и 

професионалци у ауто спорту нађу заједно на стази, испробају своје могућности, могућности 

свог аутомобила, а при том све у сигурним и контролисаним условима. Ова манифестација није 

типично такмичарска  ауто дисциплина, односно сваки верификовани учесник се не такмичи са 

другим такмичарима већ сам са собом. Вријеме сваког учесника је мјерено транспондерима. 

Верифковано је 33 такмичара  из РС, БИХ и региона, који су били  распоређени у двије Групе: 

Цивилна и Такмичарска. Најављено је више учесника из региона , али скроз ''лоше'' вријеме је 

увелико утицало на смањени број учесника у односу на планирани. На ''Тrack Day'у'-могу да 

учествују сви који воле и желе без обзира на своје тркачке способности или аутомобил који 

возе, што овај догађај чини посебним, односно превентивно спортским и едукативним у смислу 

Закона о безбјдности у саобраћају. Једина затворена тркаћа стаза у РС и БИХ и друга у региону, 

АУТОМОТОДРОМ ''Залужани'' пружа одличне услове и за овакве ауто манифестације, 

''Превентивно спортско, едукативне''  и ''расаднике'' возача-такмичара за остале дисциплине 

ауто мото спорта. 

Овај догађај је био максимално обезбјеђен, по Правилнику обезбјеђења стазе. Присутне  су 

биле служба хитне помоћи, ватрогасци, шлеп служба и полиција. Сви учесници-такмичари су 

били осигурани од несретног случаја. На стази су били лиценцирани ауто спортски 

функционери и судије САМС РС, затим редари из АК''МКМ Рејсинг''. Биле су постављене 4 

шикане за успорење. 

Осим надметања на стази било је одржано, карактеристично за овакве догађаје,  и такмичење 

''Styli'n'shine'', тј. изложба такмичарског карактера за најљепши аутомобил које је оцјењивала 

трочлана комисија. 

Био је и планиран ''Oпен air party'', гдје би музику бирали локални ''Dj''-ви, међутим киша је 

ометала овај дио ''Ауто дана'' на Залужанима ,јер је ''отјерала'' двије трећине гледалаца , 

љубитеља аутомобила који на овакве догађаје углавном породично долазе. 

Свака Ауто и мото манифестација  на аутомотодрому је оправдана и Залужани имају 

перспективу, схватили су чланови овог клуба, који својим радом дају допринос на уређењу 

стазе,  придоносе  уљепшавњу и сигурности  исте и показују своју заинтерсенованост и жељу 

да '' АУТОМОТОДРОМ- ЗАЛУЖАНИ'' ''поврати'' некадашњи сјај те  да га локална заједница 

постави на листу приоритета  и посматра  као  комаративну предност  Града Бањалуке. 

Ову манифестацију је посјетио и отворио Зоран Талић, предсједник Скупштине Града 

Бањалука. 

 

 Оф род трка ''Жута буква 2019'' 

 Оф род трка ''Жута буква 2019'' одржана је 12. маја 2019. године у организацији АМД 

Бањалука'' и секције „Оф род Бања Лука“. Ова трка се не налази на календару такмичења за 

2019. јер САМС РС није расписао првенство због непријављених организатора. Трка је одржана 

је због традиције и жеље активиста секције „Оф род Бањалука“. Трка се возила на терену 

Вагани, Оштина Котор Варош. 



                                

 

       
 

 Сајам спорта Бањалука 

 Сајам спорта Бања Лука одржан је од 17. до 19. маја, чији је инцијатор и организатор 

било Министарство породице, омладине и спорта Владе РС. САМС РС је имао свој штанд који 

је припремило АМД Бањалука, АКК ''Професионал'' (са картингом је учествовао Срђан Косић) 

и МК ''Маршал'' ( са мотоциклом од 600см је учествовао Вуцеља). 

Штанд је био веома посјећен и проглашен је за један од три најбоље припремљена штанда на 

сајму. 

 

 Кружна ауто трка ''Награда Новог Сада 2019'' 

 Кружна ауто трка ''Награда Новог Сада 2019'' одржана је 25. и 26.маја 2019.године у 

организацији АК ''021'' из Новог Сада. Трка се бодовала за Отворено првенство Републике 

Српске и за Шампионат БиХ, те Национални шампионат Србије. Јасмин Хрнић, представник 

АК ''Кранкшсфт'' Бањалука је заузео прво мјесто у дисциплини „Дивизија 3“ и у својој Класи 5. 

      
 

 

        
 
 

 

 



                                

 Ауто слалом трка – А09-''Пливска језера 2019'' 

Ауто слалом трка – А09 ''Пливска језера 2019'' одржана је 01. 06. 2019.године. Ауто слалом трка 

– А09-''Пливска језера 2019'' одржана је на Пливским језерима односно на дијелу старог пута  

Јајце- Велико Пливско језеро, у организацији САК ''Комотин'' из Јајца. Трка се бодовала за  

Шампионат БиХ и Првенство Републике Српске. Такмичење је планирано ''Календаром 

такмичења  2019'' САМС РС и САМСБиХ. Верификован је 61 такмичар: из Хрватске 5 , из 

ФБиХ-26 ( 2018- 34). из РС-30 (2018- 20)  

            
 

 

             
 

 Кружна ауто трка –А01- ''Награда  Града Бањалука 2019'' 

Кружна ауто трка –А01- ''Награда  Града Бањалука 2019'' одржана је 20. и 22. jуни 2019.године 

Кружна ауто трка –А01- ''Награда  Града Бањалука 2019'' се бодовала за ЦЕЗ-шампионат, 

Зонски  шампионат Србије, Национални шампионат Србије  Првенство Хрватске,Шампионат 

БиХ и Отворено првенство РС. 

Организатор овог такмичења је АКК ''Професионал'' из Бањалуке, а покровитељи су Град 

Бањалука, Предсједник Републике Српске, те Министарство породице, омладине и спорта 

Владе РС. 

         
 



                                

       
 

      
 

 

      
        

 

 Учешће АМС РС и АМД у средствима информисања поводом провођења кружне 

ауто трке „Награда Бањалуке 2019“ 

22. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Најава међународне кружне трке "Награда града Бањалука 2019" на Аутодрому у 

Залужанима код Бањалуке. 

23. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај са међународне кружне трке "Награда града Бањалука 2019" одржане на 

Аутодрому у Залужанима код Бањалуке. 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ, Елта ТВ - Прилози са међународне кружне трке "Награда града Бањалука 2019" 

одржане на Аутодрому у Залужанима код Бањалуке. 



                                

24. ЈУН 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Незасвисне новине, Еуро Блиц - Извјештаји са међународне кружне трке 

"Награда града Бањалука 2019" одржане на Аутодрому у Залужанима код Бањалуке. 

 

 Скуп олд тајмера ''Бањалука 2019''   

Скуп олд тајмера ''Бањалука 2019'' одржан је 22. и 23. јуна 2019 у организацији 

АМД„Бањалука“ и секције ''Олд тимера''  

 

      
 

 

 Ауто крос трка '' Награда Општине Оџак'' 

Ауто крос трка '' Награда Општине Оџак'' одржана је 29.и 30. јуна 2019.године. Ауто крос трка '' 

„Награда Општине Оџак'' се бодовала и за првенство Републике Српске. 

 

 Брдска ауто трка ''Награда Општине Лопаре 2019'' 

Брдска ауто трка ''Награда Општине Лопаре 2019'' одржана је 06. и 07. јула 2019 за Отворено 

првенство РС и Шампионат БиХ. Организатор овог такмичења је АМКК''Оптима Моторспорт'' 

из Бијељине уз техничку подршку САМС Р и одвијало се на стази ''Тобут'', прецизније на 

дијелу локалног пута Угљевик- Лопаре. Верификовано је 28 такмичара. 

 

 
 

 

 Брдска ауто трка ''Власеница 2019'' 

Брдска ауто трка ''Власеница 2019'' одржана је 13. и 14. јула 2019. за Отворено првенство РС и 

Шампионат БиХ у организацији АМД Власеница. 

Такмичење се одвијало на стази Власеница, прецизније на  дијелу магистралног пута (М-19) 

Власеница- Хан Пијесак, тачније Власеница - Тугово у дужини 5650м. Такмичари су били 

распоређени у 3 групе и 7 класа.  

Верификован је 29 такмичара  

 - 1 такмичар из Србије, АСК ''Петро Мах'' Нови Сад) 



                                

- 16 такмичара из РС (3 из АМК Кранкшафт, 4 из АМКК ''Професионал'', 4 из 

„ОптимаМотор спорт“ Бјељина; 1 из АМКК ''ФАМ спорт, 3 из АМД Власеница и 1 из 

АМД ''Рогатица'').  

-  ФБиХ- 12 такмичара из 7 клубова 

Оцјена такмичења од стране жирија је да се такмичење одвијало по плану и програму, као и 

заказаној сатници дефинисаној посебним правилником. Било је инциндентих ситуација 

(излијетања и слијетања) без већих последица по учеснике такмичења и гледаоце.  

       

 

 Кружна ауто трка ''Велика награда Ријеке 2019' 

Кружна ауто трка ''Велика награда Ријеке 2019'“ одржана је 27.и 28. јула на Гробнику. Трка се  

бодовала и за Шампионат БиХ. Наступило је 5 такмичара из БиХ, од тога 4 из РС- Кукић, 

Хрнић, Ђукић 

 

 Ауто слалом трка ''Nagrada Quatro Bijeljina 2019''  

 Ауто слалом трка ''Nagrada Quatro Bijeljina 2019'' одржана је 04.08.2019.г. у оргаизацији 

АМКК '' Оптима Моторспорт'' из Бијељине. Трка се бодовала за Отворено првенство РС и 

Шампионат БиХ. Верификовано је 76 такмичара  и 3 предвозача који су били распоређени у 9 

класа и 3 групе, 36 такмичара  из РС из 5 клубова, 19 такмичара из ФБиХ из 5 клубова, 17 

такмичара из Србије, 4 такмичара без клуба- у групи серија Предвозачи су возили картинг-2 и 

Ауто слалом-1. 

 

       
 

 Мото крос МX трка –М04-'' Рогатица  2019'' 

 Мото крос МX трка  –М04-'' Рогатица  2019'' одржан је 17. и 18. августа. 2019.године у 

организацији АМД Рогатица, и бодовала се за Шампионат БиХ , Отворено првенство РС, те је 

била и Позивна трка за Отворени  шампионат Србије 

Мото крос трка се возла на стази ''Птичијак'' у Рогатици у оквиру традиционалне 

манифестације у Рогатици  ''Преображенскији дани 2019'', посвећеној крсној слави  ове 

општине Преображењу Господњем. Ова манифестација –слава- се одржава од 2010.године. 



                                

Стаза ''Птичијак'' је једна од набољих (природна стаза) на овом дијелу Балкана дуга је 1700м а 

широка 6м и изузетно прегледна за гледаоце. Ове године се прославља 60 година мото спорта у 

Рогатици. (АМД Рогатица је основано 1952.године). 

Мото крос трку је завршило 26 такмичара који су били распоређени у 3 класе: MX1-8, MX2-7, 

MX 85-11. Из БиХ- 10 такмичара из 5 мк - из РС -3 такмичара. Из Србије 9 такмичара и 

Хрватске 7 такмичара. 

 

 Картинг – скутер и супер- мото трка ''Бањалука 2019“ 

 Картинг – скутер и супер- мото трка ''Бањалука 2019'' одржан је 25. 08.2019.године 

на картодрому ''Залужани'' у организацији АМД ''Бањалука''. Верификовано је: 7 такмичара 

картинга, 4 такмичара супр мота, 11 такмичара скутера. 

Ова превентивно - спортска манифестација картинг- и мото спорта на картодрому Залужани је 

била корисна јер је и привукла знатан број гледалаца, међу којима је било и доста дјеце и 

младих, који су имали прилику поред вожње картинга, скутера и мотицикла усвоје и неопходна 

правила саобраћаја. 

 

       
 

 

       
 

 Кружна ауто трка ''Награда Београда- Ушће 2019'' 

 Кружна ауто трка ''Награда Београда- Ушће 2019'' одржана је 31.08 и 01.09. 2019. године.   

Трка је носила назив „Меморијал Мирко Бутулија“, а одржана је у организацији АМС Србије , 

САКС Србије, Министарства за спорт, Владе Србије  и  несебичну подршку  у логистици Града 

Београда. Трка се бодовала за ФИА- Цез шампионат, Национални шампионат Србије, Отворено 

првенство Србије,  Шампионат Северне Македоније Шампионат БиХ, Првенство РС – 

Ова трка је планирана ''Календаром такмичења 2019'' САМС РС  и САМС БиХ 

Кружна трка ''Ушће'' је позната као ''Српски Монте Карло'', са великим бројем учесника из 

земаља окружења – највише  ( Гробник окупља велики број такмичара али не из окружења већ 

из Аустрије, Италије, Мађарске ). Ова трка је празник за све љубитеље аутомобилизма. 



                                

Верификовано је 7 такмичара из БиХ, из РС 6, то су они такмичари који су постигли добре  

резултатае на Залужанима па им је потребна ова трка за укупне бодове. 

Сви  такмичари су се бодовали и за Отворено првенство Србије.  

 

        
 

 

      
 

 

 Брдска ауто трка ''Награда Бањалуке 2019'' 

 Брдска ауто трка ''Награда Бањалуке 2019'' одржана је 14. и 15.09.2019. године. Брдска 

ауто трка ''Награда Бањалуке 2019'' вожена на стази ''Крчмарице'' која се бодовала за Отворено 

Првенство РС и Шампионат БиХ. Организатор је АКК ''Професионал'' из Бањалуке. 

Верификовано је 36 такмичара, распоређених у 3 групе и 7 класа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Награда Бањалуке 2019 

 

 21.09.2019.године  - Супер специјал вожња ''Adventure rally 2019''   на Залужанима. 

Организатор је АК ''Професионал'' , Бањалука. 

Ови свјетски  моћници са веома скупим историјским аутомобилима- олд тајмери- 

авантуристичког релија стартовали су  у Трсту па преко Љубљане,Загреба, Бање Врућице, 

Сарајева, Будве,Дубровника,Сплита,Задра, Опатије до Трста. Наши сарадници из ХАКС-а су 



                                

им предложили да на свом путу, посјете обавезно стазу Залужани, те да им се уреди дио стазе 

за  супер специјал испит . што је и учињно. И веома су задовољни. 

Верификовано је 53  возача  за супер специјал испита , исто толико сувозача из САД,Канаде, 

Енглеске,Ирске,Француске,Белгије,Шведске Швицарске, Њемачке, Монака 

Најстарији аутомобил је био из 1928 .године а нјамлађи из 1977.године.  

( Bentley 4 ½ Le Mans -1928 , Bentley Vanden Plas 4 ½ Tourer. 1929 ,  Chrysler 70 Roadster-1930, 

Cadilac 3708-1932, Alvis Spead 20SA-1933, Benley 4 ¼-1936, Mercedes Benz 230 Cabriolet B-1938, 

Chervolet Master 85 Coupe-1939, Ford Coupe-1940) 

Ово је био празник  на Залужанима за све љубитеље историјских аутомобила – јер су ово 

најскупљи аутомобили што су и кад дошли на Залужане. 

     
 

    
 

 Ауто слалом трка –А09- ''Награда Града Требиња 2019'' 

 Ауто слалом трка –А09- ''Награда Града Требиња 2019'' одржана је 28.09.2019. године. 

Трка се бодовала за ЦЕЗ –шампионат, Шампионат БиХ и Отворено првенство Републике 

Српске. Такмичење се одвијало на Стази ''Гучина'' у Требињу, прецизније на дијелу источне 

обилазнице, између два кружна тока. Такмичари су били разврстани у 3 групе и 8 класа.  

За ЦЕЗ-шампионат је верификовано 11 такмичара. 

          



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            Награда Града Требиња 2019 

 

 Брдска ауто трка ''Београд –Авала 2019'' 
 Брдска ауто трка ''Београд –Авала 2019'' оржана је 12. и 13 .10 2019. Брдска ауто трка 

''Београд –Авала 2019'' се бодује за ЦЕЗ-шампионат, Национални шампионат Србије, Отворени 

шампионат Србије и Првенство Републике Српске. Трка је одржана у организацији САКС 

Србије и планирана ''Календаром такмичења 2019'' САМС РС. 

Трка је одржана на стази Авала: 

Верификовано је 47 такмичара. Само је један такмичар из РС (Горан Дојчиновић) остварио  је 

бодове. 

 Ауто слалом трка –А09 –''Бањалука –Залужани 2019'' 
 Ауто слалом трка –А09 –''Бањалука –Залужани 2019'' одржана је 19.10. 2019.године. 

Ауто слалом трка –А09 –''Бањалука –Залужани 2019'' возила се на стази на Залужанима, а 

бодује се за Отворено првенство РС и Шампионат БиХ. Организатор овог такмиења је АМД 

''Бањалука'', а формални организатор и формални суорганизатор је АК ''Гаража 78'' а све 

припреме од Посебног правилника, елабората стазе до проглашења су биле на терет спортских 

фукција САМСРС и из АМД Бањалука. Ово је последња ауто слалом трка за Отворено 

првенство РС и Шампионат БиХ за сезону 2019.  И завршна манифестацаја – такмичења у ауто 

мото и картинг спорту за 2019.годину. АТВ  је преносила дио догађаја са Залужана. Возила су 

се 2 тренинга и 3 вожње. Верификовано је 79  такмичара, и два предвозача у А09 из 15 АК, и то 

из Србије 2,  

ФБИХ 22 (из 6 клубова) и из РС 57 (из 9 клубова). 

На стази у Залжанима 19. октобар је био празник ауто спорта како возача – такмичара тако и 

свих љубитеља аутомобилизма и стазе Залужани.  

 

       
 

 

 

 

 



                                

 Ауто крос трка ''Награда Општине Оџаци 2019 III'' 

 Ауто крос трка ''Награда Општине Оџаци 2019 III'' одржана је 20.10.2019. Ауто крос трка 

''Награда Општине Оџаци 2019 III'' се бодвала за Национални шампионат Србије, Отворено 

првенство Србије, Првенство Републике Српске . Организатор овог такмичења ј АСК ''Драјвер'' 

из Српског Милетића. Такмичење се одвијало у Српском Милетићу. 

Верификовано је укупно 28 такмичара 12 из РС / 10 из АМКК'' Оптима моторСпорт'' и 2 из 

АМКК ''ФеромонтСпорт'' из Бијељине и остали  из Србије сви из АСК ''Драјвер'' 

 

 Скупштина FIA -CEZ у Тирани 

 У периоду од 12. .до 14. децембра 2019. године одржана је годишња Скупштина ФИА-

ЦЕЗ у Тирани. Током Скупштине поред постојећих 15 земања примљена и шеснаеста земља 

Сан Марино. Усвојени су коначни резултати ФИА –ЦЕЗ и дефинисани датуми спортских 

манифестација у току 2020 . године, за БиХ. 

У току 2020. године у Бих одржаће се сљедеће спортске манифестације: 

- A01- Кружна ауто трка на Залужанима, у периоду од 26. до 28. јуна 2020. године. 

- А09- Ауто слалом трка '' Пливска језера'', 23.јуни 2020. године 

- А09- Ауто слалом трка у Требињу - 22.августа .2020.године  

- А02- Брдска ауто трка у Цазину, 08 и 09. Августа 2020. године. 

 

4.41. "Емитовање РТВ емисија, остале активности из домена превентиве и образовања и  

унапређења рада стручних служби АМС и АМД у области превентиве и образовања". 

 

 Теме које су пропраћене у радио и телевизијским емисијама из области везбједности 

саобраћаја 

 У оквиру телевизијских и радио радио емисије које се емитују у Републици Српској, 

наведене су и активности из области безбједности друмског саобраћаја које су проводили АМС 

РС и АМД, у периоду од јануара до децембра 2019. године.  

 

 Остале теме које су пропраћене у радио и телевизијским емисијама 

Поред тема које су наведенe у Извјештају, у медијима су биле присутне и сљедеће теме: 

27. МАРТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Информација о увођењу камера АМС РС на Граничном 

прелазу Градина (Градина Доња). 

Радио станице: 

- Радио РС, Нес радио, БИГ радио, Контакт радио, Уно радио,... - Информација о увођењу 

камера АМС РС на Граничном прелазу Градина (Градина Доња). 

20. АПРИЛ 

Телевизијске станице: 

- РТРС, АТВ - Информације о одржавању квалификационих такмичења за републичко 

саобраћајно-образовно такмичење ученика основних школа "Дјеца у саобраћају 2019". 

14. МАЈ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм - тема "Ванредно стање због обилних падавина и поплава 

на подручју западног дијела Републике Српске". 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - тема "Ванредно стање због обилних падавина и поплава на подручју западног 

дијела Републике Српске". 

15. МАЈ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "У фокусу" - гостовање на тему "Ванредно стање због обилних падавина и 

поплава на подручју западног дијела Републике Српске". 

- АТВ - Јављање у програм на тему "Ванредно стање због обилних падавина и поплава на 

подручју западног дијела Републике Српске". 



                                

17. ЈУН 

Новинске агенције: 

- Срна - Информација о успостављању видео контроле саобраћаја на Граничном прелазу 

Костајница путем камера АМС РС. 

Телевизијске станице: 

18. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - Информација о успостављању видео контроле саобраћаја 

на Граничном прелазу Костајница путем камера АМС РС. 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Информација о успостављању видео контроле саобраћаја на 

Граничном прелазу Костајница путем камера АМС РС. 

25. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- АТВ - Емисија "Централне вијести" - Прилог о стању на граничним прелазима и препоруке 

АМС РС за безбједну вожњу у љетним условима. 

26. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- Нова ТВ БиХ - Прилог о припреми возила за предстојећу љетну сезону снимљен у савременом 

сервису АМД "Лакташи" у Лакташима. 

29. ЈУН 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Викенд јутро" - тема "Припрема возила за предстојећу љетну сезону и 

представљање савременог сервиса АМД Лакташи". 

26. ЈУЛ 

Телевизијске станице: 

- АТВ - Прилог о саобраћајним гужвама на граничним прелазима у БиХ - информације из АМС 

РС. 

27. ЈУЛ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Информације о саобраћајним гужвама на граничним 

прелазима у БиХ - информације из АМС РС. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Прилог о саобраћајним гужвама на граничним прелазима у БиХ - информације из 

АМС РС. 

5. АВГУСТ 

Телевизијске станице: 

- АТВ - тема "Повећан број смртно страдалих у јулу 2019. године у Републици Српској - апел 

да се смањи брзина". 

6. АВГУСТ 

Телевизијске станице: 

- РТРС - тема "Повећан број смртно страдалих у јулу 2019. године у Републици Српској - 

смањити брзину!". 

8. АВГУСТ 

Дневни листови: 

- Еуро Блиц - тема "Безбједност саобраћаја у Републици Српској - брзина и алкохол односе 

животе". 

12. АВГУСТ 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - јављање у програм на тему "Повећан број смртно страдалих у јулу 2019. године у 

Републици Српској - смањити брзину!". 

30. АВГУСТ 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Онаса - Обавјештење возачима у Републици Српској и БиХ да почиње нова 

школска година и да смање брзину у зонама основних и средњих школа. 

 



                                

31. АВГУСТ 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц - Обавјештење возачима у Републици Српској и 

БиХ да почиње нова школска година и да смање брзину у зонама основних и средњих школа. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Викенд јутро" - Обавјештење возачима у Републици Српској и БиХ да 

почиње нова школска година и да смање брзину у зонама основних и средњих школа. 

4. СЕПТЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Извјештај АМС РС о употреби безбједносних појасева током вожње у Републици 

Српској - прво бројање. 

5. СЕПТЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине - Извјештај АМС РС о употреби безбједносних појасева током 

вожње у Републици Српској - прво бројање. 

Радио станице: 

- БХ радио 1 - Јављање у програм поводом извјештаја АМС РС о употреби безбједносних 

појасева током вожње у Републици Српској - прво бројање. 

1. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна - Обавезна зимска опрема у Републици Србији и најава обавезне зимске опреме у 

Републици Српској. 

2. НОВЕМБАР 

Дневни листови: 

- Глас Српске, Независне новине, Еуро Блиц - Обавезна зимска опрема у Републици Србији и 

најава обавезне зимске опреме у Републици Српској. 

15. НОВЕМБАР 

Новинске агенције: 

- Срна, Фена, Анадолија - Обавезна зимска опрема у Републици Српској и БиХ. 

Телевизијске станице: 

- РТРС - Емисија "Јутарњи програм" - укључење у програм из круга АМД "Лакташи" поводом 

обавезне зимске опреме у Републици Српској и БиХ. 

- РТРС - Емисија "У фокусу" - теме "Обавезна зимска опрема у Републици Српској и БиХ, 

најава Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода у Српској". 

 

 

5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ АМС РС  
 

 Четврта сједница Скупштине Ауто-мото савеза Републике Српске  

 Четврта Скупштина Ауто мото савеза Републике Српске одржана је у Бањи Врућици 

дана 29.03.2019. године. Овом приликом одржан је састанак са секретарима АМД-а, на којем је 

расправљано о актуелним питањима у систему АМС РС. Генерални секретар је присутним 

члановима презентовао Извјештај о раду и финансијском пословању АМС РС за 2018. годину, 

који је на засједању скупштине АМС РС и усвојен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Четврта Скупштина АМС РС 

 



                                

 Пета сједница Скупштине Ауто-мото савеза Републике Српске  

Пета сједница Скупштине Ауто-мото савеза Републике Српске одржана је 27.11.2019 године у 

Добоју. На овој сјдници разматран је Приједлог и усвајен План рада и финансијског пословања 

АМС РС за 2020. годину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Пета Скупштина АМС 

 

 АМС РС и АМД свечаним дефилеом обиљежили Дан Републике Српске 

 

Радници Ауто-мото савеза Републике Српске (АМС РС) и 49 Ауто-мото друштава (АМД) су 

9. јануара 2019. године учешћем на паради под називом "Поносна и вјечна" обиљежили Дан 

Републике Српске. 

Више од 50 запослених АМС РС и АМД, који су дошли из свих дијелова Републике Српске, су 

свечаним дефилеом обиљежили 27 године од оснивања Српске републике Босне и 

Херцеговине, односно стварања Републике Српске. 

АМС РС од свог оснивања успјешно одговорио на све задатке које је Влада Републике Српске 

повјерила по питању давања информација о стању на путевима и пружања путне помоћи у 

Републици Српској. 

У систему АМС РС је 49 АМД са скоро 200 запослених, који су на располагању возачима и 

другим лицима 24 часа дневно, 365 дана у години. 

Поред пружања иформација и помоћи на путу, Ауто-мото савез Републике Српске сваке године 

спроведе више од 30 републичких саобраћајно-образовних, превентивних и спортских 

кампања, манифестација и активности усмјерених према свим учесницима у саобраћају у 

Републици Српској. 

 

 
 

 



                                

 

 

 

 

III   ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

 ЗА  ПЕРИОД   01.01. – 31.12.2019. ГОД. 

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31-12. 2019. ГОД. 

СА УПОРЕДНИМ ЕЛЕМЕНТИМА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2019. ГОД. И 

ОСТВАРЕНИМ  ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2018. ГОД. 

 
ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ у 

КМ Остварење Остварење 

Индекс 

План 

Индекс 

 

01.01.-

31.12.2018. 
01.01.-

31.12.2019. 

за 2019. 

год. 

0 1 2   2  /  1  3   2  /  3 

1. ПРИХОДИ од накнаде за регистрацију 

моторних возила 3,651,154.40 3,796,332.63 1.04 3,670,000.00 1.03 

2. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНЕ АМС РС 137,473.32 186,126.82 1.35 80,000.00 2.33 

3.ОСТАЛИ ПРИХОДИ    (приходи од издавања 

међународних докумената) 37,072.00 36,090.00 0.97 40,000.00 0.90 

4. ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ И ОСТАЛИ 

ПРИХОДИ 39,993.77 50,180.53 1.25 20,000.00 2.51 

УКУПНО ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ 

ПРИХОДИ 3,865,693.49 4,068,729.98 1.05 3,810,000.00 1.07 

     

  

ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ у 

КМ     

  

  

1. Трошкови материјала 26,224.02 19,369.28 0.74 23,500.00 0.82 

2. Трошкови горива и енергије 27,384.81 27,030.16 0.99 25,000.00 1.08 

3. Трошкови амортизације 148,134.89 148,252.76 1.00 170,000.00 0.87 

4. Трошкови бруто зарада  и остала лична 

примања у складу са законом 744,006.17 818,032.45 1.10 800,000.00 1.02 

5. Остали лични расходи 165,808.85 194,469.13 1.17 172,000.00 1.13 

6. Трошкови производних услуга 522,995.50 581,970.75 1.11 481,500.00 1.21 

7. Нематеријални трошкови 2,188,321.42 2,172,219.12 0.99 2,093,000.00 1.04 

8. Финансијски расходи 42,437.70 107,124.66 2.52 45,000.00 2.38 

УКУПНО ОСТВАРЕНИ И ПЛАНИРАНИ 

РАСХОДИ: 3,865,313.36 4,068,468.31 1.05 3,810,000.00 1.07 

      РАЗЛИКА ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 380.13 261.67 0.69 0.00 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

IV  АНАЛИЗА   СТАЊА 

 

   На основу презентованог Извјештаја и изложених података, те појединих извјештаја 

надлежних органа, комисија и одбора који дјелују у оквиру АМС РС, може се констатовати 

слиједеће: 

 

1. Рад и пословање АМС РС и у току 2019. године карактерише наставак активности на 

путу јачања значаја, улоге и позиције АМС РС, како у  Републици Српској, тако и у 

окружењу. Провођењем обавезе бесплатног превоза возила произашлог из Закона о 

овлашћењима АМС РС у знатној мјери  се повећао и обим  услуга превоза возила, а што 

је директно утицало и на повећање прихода АМД-а непосредних извршилаца наведене 

услуге. И даље је евидентан проблем да се превози за возила из иностранства или 

Федерације БиХ, углавном повјеравају власницима приватних „шлеп“возила. 

 

2. Законом о овлашћењима АМС РС ("Службени гласник РС", бр. 01/09) између осталог 

утврђена је и обавеза АМС РС да власницима моторних и прикључних возила у случају 

саобраћајне незгоде на територији РС мора пружити бесплатну услугу превоза возила 

оштећеног у саобраћајној незгоди и путника у возилу. У циљу квалитетног извршавања 

преузете обавезе и бољег фиункционисања Центара СПИ и рада стручне службe,  у току  

године, набављена су четири „шлеп“ возила и ремонтована два „шлеп“  возила. 

 

3. Реализацијом Плана превентивно-образовних активности за 2019. годину можемо у 

потпуности бити задовољни. Посебно је потребно истаћи и похвалити ангажованост 

радника АМД-а и АМС РС на провођењу Плана, као и веома добру сарадњу са 

Министарством саобраћаја и веза, МУП-а, Министарством просвјете и културе, 

Републичким педагошким заводом, основним школама, локалним заједницама и 

Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске.  

Пожељно би било да се у наредној години: 

- додатно се ангажовати на провођењу школе картинга и скутера (возачи скутера су дјеца 

већ са 14 година и налазе се у редовном саобраћају), те појачати сарадњу са 

Мнистарством просвјете и културе и Министарством здравља на њеној реализацији, 

- наставити са активностима на  присуству АМС РС у медијима, различитим радио и ТВ 

прилозима, рекламама, промоцијама, акцијама... 

 

4. Број чланова АМС РС, иако је прешао цифру од 22000, још увијек није на нивоу како би 

требало да буде, те је у овом сегменту рада  неопходно наставити са активностима  за 

учлањење што већег броја возача у систем и чланство АМС РС. Рад  кроз разне врсте 

анимирања потенцијалног чланства  је дао резултате и у овој години, те смо остварили 

повољну пословну сарадњу и заједнички интерес са друштвима за осигурање, банкама и 

телеком оператерима у Републици Српској, на основу којег се број чланова АМС РС 

напокон повећао на више од 22000.  

Посебан проблем у привлачењу већег броја чланова представља и чињеница да је све 

више асистентских кућа које самостално или путем разних осигурања и других фирми 

нуде одређене погодности међу којима и помоћ на путу, по много већим цијенама  и 

мањем обиму права у односу на  чланство у АМС РС, а након тога склапају уговоре са 

АМС РС за пружање услуга помоћи на путу.  

Проширење обима чланских права у оквиру постојећих пакета и увођење нових 

чланских пакета усклађених са потребама возача, осигуравајућих друштава и банака је 

један од начина повећања броја чланова, односно неопходно је довршити започете 

активности на успостављању "КЛУБА 1285" у који ће бити укључени сви, за чланове 

АМС РС, битни даваоци услуга (бензинске пумпе, осигурања, радионе, хотели, 

ресторани, туристичке агенције ...). 

Надамо се да ће свеукупна промоција и представљање АМС РС, као и достигнути углед 

у јавности,  све више опредјељивати возаче и грађане да се учлањују у АМС РС и уз 

релативно мале трошкове обезбиједе помоћ када им је и најнеопходнија.  



                                

 

5. Истичемо и даље континуирани напредак у медијском присуству АМС РС у 

електронским и писаним медијима те интернет страници АМС РС, како у праћењу 

превентивно-образовних активности тако и у представљању АМС РС у свим другим 

сегментима рада.  

 

6. Посебно наглашавамо да смо у сарадњи са Телекомом Републике Српске отпочели  

постављање камера на најбитнијим граничним прелазима. У 2018. години камере су 

постављене у: Градишци, Броду, Рачи, Павловића мосту и Зубцима, а току 2019. камере 

су постављене и у: Доњој Градини, Новом Граду, Костајници, Козарској Дубици, Шепку 

и Каракају.  

 

7. Проблем статуса АМС РС у међународној асоцијацији  FIA  још увијек није ријешен и 

неопходно га је приоритетно рјешавати у сарадњи са Владом Републике Српске, и за то 

надлежним институцијама Заједничких органа БиХ.  

Морамо напоменути да  на  захтјеве за пријем АМС РС у  FIA -у,  или не добијамо 

никакве одговоре или одговор да у БиХ већ постоји клуб који је пуноправни члан те 

организације, а да онда на скупштини FIA-е приме четири клуба са Косова.  

Једно од рјешења међународног статуса АМС РС, до пријема у  FIA –у, било  је  

учлањење у сродну организацију EAC Европе (Асоцијација европских ауто клубова) 

која окупља више од три милиона чланов чији смо од 2017. године пуноправни чланови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

V    ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. Приоритетни задатак АМС РС и у 2020. године биће активности на провођењу свих 

обавеза преузетих Законом о овлашћењима АМС РС ( Сл. гласник РС, бр. 01/09 ), 

провођење плана превентивно – образовних активности, јачање и опремање Центара 

СПИ АМД, боља промоција АМС РС, повећање броја чланова АМС РС, подизање 

квалитета услуга за чланове АМС РС и грађане. 

 

2. Генерални секретар ће испред АМС РС и даље остваривати потребну сарадњу са  

надлежним Министарствима у Влади Републике Српске (саобраћаја и веза, унутрашњих 

послова, просвјете и културе, здравља, финансија, породице, омладине и спорта), 

Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, локалним заједницама као и 

органима власти на нивоу БиХ,  осигуравајућим кућама, факултетима, институтима, те 

другим организацијама и асоцијацијама у Републици Српској и БиХ, на пољу повећања 

безбједности саобраћаја.  
 

3. АМД ће и даље бити основни носилац планираних активности на терену и неопходно је 

и даље наставити на њиховом јачању, а посебно материјалном оспособљавању када је у 

питању СПИ служба и оспособљеност за провођење превентивно образовних 

активности.  

 

4. Адекватно се припремити за евентуални проблем недостатка возача извршилаца СПИ 

због одласка радника у иностранство. 
 

5. Путем АМД-а организовати мрежу Партнера АМС РС искључиво са предузећима и 

појединцима који имају уредно регистровану дјелатност за превоз у друмском 

саобраћају и адекватна „шлеп“ возила. 

 

6. Строго водити рачуна о финансијској дисциплини и утрошку средстава, намјенском 

трошењу средстава, благовременом извршавању обавеза према АМД-а и добављачима. 

  
7. Наставити са активностима на  медијском и укупном представљању улоге АМС РС и 

рада, посебно када је у питању област безбједности саобраћаја, превентиве и 

образовања. 

 

8. Ауто мото спорт остаје и даље дио улоге АМС РС, али не више као такмичарски вид, 

већ спортско-превентивна активност АМС РС у циљу јачања и развоја ауто-мото и 

картинг спорта у Републици Српској.  

 

9. Постигнути ниво сарадње са АМС Србије, АМС Црне Горе, АМС у БиХ из Мостара и 

ХАК наставити и даље јачати.  

 

10. У циљу рјешавања међународног статуса АМС РС ће у 2020. години поново поднијети 

захтјев за пријем  у FIA, те рјешавање међународног статуса АМС РС остваривати путем 

за то надлежних инститиуција Републике Српске и БиХ.                            

 

 

 

 Број: 01-1-138/20                                                                Предсједник Скупштине  АМС РС 

Датум:30.03.2020. год.                       __________________________                    

                                                                                                    /Зоран  Стевановић/ 



       

            ПРИЛОГ 1 

                           

                          ЗБИРНИ  ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА  ЗА  ПЕРИОД 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР   2019. ГОД. 

СА УПОРЕДНИМ ПОДАЦИМА ЗА ИСТИ ПЕРИОД 2018. ГОДИНЕ 

 

 

                     Превоз возила     

      услучају саобраћајне  незгоде       Превоз возила у случају         Услуге на путу    Радионичке Уклањање 

  

            квара на возилу                  услуге олупина 

 

   по Купонима       чланови       остали      чланови       остали        чланови         остали чланови остали   

АМД број пређено број пређено број пређено број пређено број пређено број пређено број пређено број број број 

  услуга км услуга км услуга км услуга км услуга км услуга км услуга км услуга услуга услуга 

БАЛКАНА - М. ГРАД 80 13883 1 9 10 1003 4 1049 92 8929 0 0 0 0 0 0 1 

БАЊА ЛУКА  235 12559 0 0 32 923 54 1899 265 12794 2 9 1 0 4 2 0 

СЕМАФОР - ЗВОРНИК 93 5872 0 0 18 781 11 490 73 5139 0 0 0 0 0 0 0 

БРОД 52 1946 0 0 16 1048 1 220 7 324 0 0 2 23 0 0 0 

ВИШЕГРАД 5 260 1 58 7 222 25 2832 61 5231 0 0 0 0 0 0 0 

ВЛАСЕНИЦА 35 4120 1 200 2 495 13 1458 110 16025 0 0 0 0 0 0 0 

ГАЦКО 11 1996 0 0 2 286 14 1756 34 4263 0 0 0 0 0 0 0 

ГРАДИШКА 52 4026 0 0 8 428 19 1461 87 6762 12 240 12 240 0 0 0 

ДЕРВЕНТА 60 2333 0 0 7 213 6 282 24 1598 0 0 1 104 228 1394 0 

ДОБОЈ 333 24287 11 3602 128 4550 47 3844 313 26536 7 2082 8 107 5 13 0 

ДРИНИЋ 29 8751 0 0 3 586 2 520 109 17800 0 0 0 0 0 0 0 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО 58 6232 0 0 4 97 6 697 114 8329.5 2 130 0 0 0 0 0 

ЈАХОРИНА ПАЛЕ 56 4660 0 0 13 597 19 845 168 6288 4 393 0 0 0 0 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 57 2545 0 0 15 254 44 1443 173 9694 0 0 0 0 0 324 7 

КРАЈИНА - БАЊА ЛУКА 456 18040 3 248 165 6612 137 4261 355 7788 23 528 27 1234 27 0 0 

ЛАКТАШИ 141 9044 1 90 50 2339 62 2704 245 20166 0 0 0 0 208 290 0 

МИЛИЋИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 5 0 

ОПТИМА -  МОДРИЧА 65 4125 1 84 42 1319 23 811 135 9432 15 270 5 21 99 1 4 

ПРИЈЕДОР 145 5671 0 0 23 889 21 1897 523 8449 0 0 15 188 0 2 0 

ПРЊАВОР 55 5200 0 0 11 456 13 752 145 12249 52 1810 80 3601 44 51 0 

РОГАТИЦА 22 4139 1 407 16 942 6 1240 86 11170 8 265 19 687 3 20 0 

СИГУРНОСТ - БИЈЕЉИНА 162 8684 3 2506 20 788 15 942 109 9837 5 50 9 96 25 41 0 

СОКОЛАЦ 19 1787 0 0 16 1308 6 398 119 12778 2 180 15 1621 0 0 0 

СРЕБРЕНИЦА 29 1850 0 0 12 745 2 143 47 5083 0 0 23 530 5 23 0 

ТЕСЛИЋ 67 1959 0 0 15 622 11 417 85 4478 0 0 0 0 0 0 0 

ФОЧА - ФОЧА 26 4418 0 0 8 536 25 1623 142 5857 5 58 1 40 358 0 0 

ХЕРЦЕГОВИНА - ТРЕБИЊЕ 102 14910 2 306 9 1066 27 2867 147 15801 0 0 0 0 14 37 0 

ЧЕЛИНАЦ 34 3065 0 0 2 107 5 280 23 2760 1 12 0 0 0 0 0 

ШАМАЦ 14 1894 0 0 3 790 5 816 25 5932 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО I-XII 2019 2493 178256 25 7510 657 30002 623 37947 3816 261493 138 6027 218 8492 1471 2203 12 

УКУПНО I-XII 2018 2571 190867 12 2752 623 36710 682 40864 3542 256637 119 5249 219 8773 983 2900 33 

  2019/2018 96.97 93.39 208.33 272.89 105.46 81.73 91.35 92.86 107.74 101.89 115.97 114.82 99.54 96.80 149.64 75.97 36.36 

 

 



                                

 
   ПРИЛОГ 2 

     ПРЕГЛЕД БРОЈА ИЗДАТИХ ДОКУМЕНАТА, ПРИМЉЕНИХ ЧЛАНОВА И ТЕХНИЧЕ ИСПРАВНОСТИ  СПИ ВОЗИЛА  
    ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР  2019. ГОДИНЕ. 

 

 Број издатих МВД Број примљених чланова  

АМД/АМК МВД 

Дозвола за 

управљање 

туђим мв. 

5KM 10 KM 20 КМ 25 КМ 50 КМ 

Врста и број СПИ возила Технички исправно (дана) 

СПИ 
путничко 

комби 
ауто 

приколица 
теретно 

СПИ 
путничко 

комби 
ауто 

приколица 
теретно 

БАЛКАНА - М. ГРАД 16 46 0 0 11 0 31 1 1 1 1 365 365 365 361 

БАЊА ЛУКА 27 159 0 0 159 18 35 1 0 0 2 365 0 0 538 

БЕРКОВИЋИ 0 8 0 0 22 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

БИЛЕЋА 11 60 1 1 24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЕМАФОР - ЗВОРНИК 98 185 0 0 82 17 45 0 0 0 1 0 0 0 362 

ТБ БРОД 26 153 0 0 13 1 37 0 1 1 1 0 365 365 364 

БРЧКО ДИСТРИКТ 96 254 0 0 66 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВИШЕГРАД 33 31 1 0 111 30 12 0 0 0 1 0 0 0 336 

ВЛАСЕНИЦА 22 117 0 0 65 0 8 1 0 0 1 365 0 0 334 

ГАЦКО 9 88 0 0 86 6 7 0 0 0 1 0 0 0 363 

ГРАДИШКА 88 125 0 0 101 7 90 1 0 0 1 365 0 0 289 

ДЕРВЕНТА 10 153 0 0 186 0 34 0 0 0 1 0 0 0 355 

ДОБОЈ 128 574 0 0 265 16 237 1 0 0 2 365 0 0 683 

ДОЊИ ЖАБАР 0 5 0 0 46 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДРИНИЋ 0 8 0 0 43 15 21 0 0 0 1 0 0 0 323 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО 68 275 0 0 95 0 19 1 0 0 1 365 0 0 299 

ЈАХОРИНА - ПАЛЕ 55 229 0 0 37 11 13 0 0 0 1 0 0 0 327 

КАЛИНОВИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КНЕЖЕВО 3 18 0 0 25 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 41 28 0 0 298 0 60 1 0 0 2 365 0 0 725 

КОСТАЈНИЦА 4 10 0 0 33 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

КОТОР ВАРОШ 11 53 0 0 46 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

КРАЈИНА - БАЊА ЛУКА 278 822 0 0 507 26 235 1 0 0 2 365 0 0 683 

ЛАКТАШИ 37 218 0 0 273 40 41 2 1 1 1 689 329 365 365 

ЛОПАРЕ 7 37 0 1 39 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЉУБИЊЕ 9 31 1 0 34 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИЛИЋИ 6 37 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

НЕВЕСИЊЕ 35 146 0 0 16 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПТИМА - МОДРИЧА 46 229 0 0 476 3 74 1 0 0 2 365 0 0 487 

ОСМАЦИ 6 11 2 0 51 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПРИЈЕДОР 136 162 0 0 162 5 151 1 0 0 2 365 0 0 700 

ПРЊАВОР 44 256 0 0 78 43 161 1 0 0 1 365 0 0 347 

РИБНИК 2 5 2 2 51 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

РОГАТИЦА 7 75 8 0 44 0 1 1 0 0 1 365 0 0 365 

РУДО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СИГУРНОСТ - БИЈЕЉИНА 220 641 0 1 129 5 152 1 0 1 2 365 0 365 731 



                                

                

                
 
 
 

               

СОКОЛАЦ 19 169 0 0 184 10 5 0 0 0 1 0 0 0 364 

СРБАЦ 12 35 0 0 92 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

СРЕБРЕНИЦА 53 126 0 0 28 0 31 1 0 0 1 365 0 0 365 

ТЕСЛИЋ 48 208 0 0 139 6 121 1 0 0 1 365 0 0 361 

УГЉЕВИК 10 42 0 0 46 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

УНА - НОВИ ГРАД 8 11 0 0 30 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

ФОЧА - ФОЧА 17 99 0 0 238 21 9 1 0 0 1 365 0 0 360 

ХАН ПИЈЕСАК 0 4 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ХЕРЦЕГОВИНА - ТРЕБИЊЕ 96 179 0 0 144 21 13 1 0 0 2 365 0 0 730 

ЧЕЛИНАЦ ЗМАЈЕВАЦ 11 72 0 0 32 0 34 1 0 0 1 303 0 0 207 

ШАМАЦ 18 150 0 0 83 2 76 0 1 1 0 0 365 359 0 

ШЕКОВИЋИ 7 29 0 0 84 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШИПОВО 0 3 3 0 14 0 21 0 0 0 1 0 0 0 337 

УКУПНО I-XII 2019 1878 6376 18 5 4820 333 1980 20 4 5 36 7197 1424 1819 12061 

        
7300 1460 1825 13140 

    

 

АМД/АМК 
        

Врста и број СПИ возила 
 

      Техничи исправно 

 

 
МВД 

Дозвола  

за управ-

љање 

туђим мв. 

5KM 10 KM 20 КМ 25 КМ 50 КМ 
СПИ 

путничко 
комби 

ауто 

прико-

лица 

теретно 
СПИ 

путничко 
комби 

ауто 

приколиц

а 

теретно 

УКУПНО I-XII 2019 1878 6376 18 5 4820 333 1980 20 4 5 36 7197 1424 1819 12061 

        
7300 1460 1825 13140 % % % % 

            
98,59 97,53 99,67 91,79 

 

 


