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ОБРАЗОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ 

EDUCATION IN TRAFFIC 
 

 Област оспособљавања кандидата за возаче моторних 
возила, возаче-инструкторе и лиценциране предаваче теоретске 
наставе, лиценциране испитиваче теоретског дијела испита и 
лиценциране испитиваче из управљања моторним возилом је 
дјелатност од посебног друштвеног значаја. Ова дјелатност 
обавља се  по посебном програму који је регулисан Законом о 
основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 
Херцеговини (Службени гласник РС бр.96/06), Правилником о 
оспособљавању за возача моторних возила (Службени гласник 
РС бр. 25/07), Правилником о стицању звања возача-
инструктора моторних возила (Службени гласник РС бр. 25/07) 
и Правилником о условима и начину за добијање лиценце 
(Службени гласник РС бр. 25/07). 

 Training of candidates for drivers of motor vehicles, 
drivers-instructors and licenced lecturers of theory, licenced 
examiners of theoretical part of the exam, and licenced examiners 
of motor vehicle steering is the activity of particular social 
importance. This activity is carried out according to the specific 
programme regulated by the Law on Road Traffic Safety in Bosnia 
and Herzegovina (Official Gazette of RS, No.96/06), Regulations on 
training of drivers of motor vehicles (Official Gazette of RS, 
No.25/07), Regulations on acquisition of vocation of driver-
instructor of motor vehicles (Official Gazette of RS, No.25/07), and 
Regulations on conditions and ways of obtaining the licence 
(Official Gazette of RS, No.25/07). 
 

 Подаци у овом Саопштењу преузети су од Одјељења 
за образовање у саобраћају Министарства просвјете и културе 
Републике Српске. 

 Data in this Release were taken over from the 
Department of Education in Traffic of the Ministry of Education and 
Culture of Republika Srpska. 

 
                              1. Број излазака кандидата  и број кандидата који су  положили испит из области образовања у саобраћају у 2008. години  

                                     Number of exam tries and number of candidates who passed the exam for drivers of motor vehicles by fields in 2008 
Области образовања  у саобраћају /Fields of education in traffic 

Прописи о безбједности саобраћаја /Traffic safety 
regulations 

Управљање моторним возилом 
Motor vehicle steering 
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186 13 783 8 865 64 22 436 13 401 60 
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 Графикон 1. Број излазака на испит  и број кандидата који су  положили из области образовања у саобраћају у 2008. години  

Graph 1. Number of exam tries and number of candidates who passed the exam in the field of education in traffic in 2008 
 

                                                           
1 Односи се и на кандидате који су испит из области прописа о безбједности саобраћаја положили у 2008. години и раније 
   Refers also to candidates who passed the exam in the field of traffic safety regulations in 2008 and earlier 
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2. Број излазака кандидата  и број кандидата који  су положили испит из области прописа о безбједности саобраћаја 
    према  учесталости  изласка на испит  у 2008. години 
    Number of exam tries and number of candidates who passed the exam in the field of traffic safety regulations by frequency 
    of exam taking in 2008 

Област прописа о безбједности саобраћаја/Traffic safety regulations 

Учесталост изласка 
на испит  

Број излазака кандидата 
на испит  

Number of candidates’ exam tries 

Број кандидата  
који су положили испит 

Number of candidates who 
passed the exam 

Пролазност  
на испиту  

у % 
Exam passing rate, 

 % 

Frequency of exam taking 

УКУПНО 13 783 8 865 64 TOTAL 
1 9 446 6 371 67 1 

2 2 870 1 716 60 2 

3 922 517 56 3 

4 332 168 51 4 

5 124 55 44 5 

6 61 27 44 6 

7 и више 28 11 39 7 or more 

  
 
  3. Број излазака кандидата  и број кандидата који су  положили испит из области прописа о безбједности  саобраћаја  по   
      кварталима у 2008. години  
      Number of exam tries and number of candidates who passed the exam in the field of traffic safety regulations by quarter in 2008 
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УКУПНО 
 

13 783 8 865 64 TOTAL 
     
I тромјесечје 2 341 1 434 61 I quarter 
II тромјесечје 2 965 1 916 65 II quarter 
III тромјесечје 4 390 2 918 66 III quarter 
IV тромјесечје 4 087 2 597 64 IV quarter 

 
4. Број излазака кандидата  и број кандидата који су  положили испит из области управљања моторним возилом премa учесталости           

изласка на испит у 2008. години 
                      Number of exam tries and number of candidates who passed the exam in the field of motor vehicle steering by  frequency  
                      of exam taking in 2008 

Област управљања моторним возилом /Motor vehicle steering 

Учесталост изласка 
на испит 

Број излазака кандидата 
на  испит  

Number of candidates’ exam 
tries 

Број кандидата 
који су положили испит 

Number of candidates who 
passed the exam 

Пролазност 
на испиту    

у % 
Exam passing rate,  

% 

Frequency of exam 
taking 

Укупно 22 436 13 401 60 Total 
1 12 826 7 725 60 1 

2 5 671 3 258 57 2 

3 2 454 1 479 60 3 

4 975 625 64 4 

5 359 212 59 5 

6 99 71 72 6 

7 и више 52 31 60 7 or more 
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5. Број излазака кандидата  и број кандидата који су положили испит  из области управљања  моторним  возилом 
    по категоријама   и поткатегоријама  у 2008. години 
    Number of exam tries and number of candidates who passed the exam in the field of motor vehicle steering by category 
    and subcategory in 2008 

Област управљања моторним возилом / Motor vehicle steering  

Категорије и 
поткатегорије 

Број излазака кандидата 
на испит 

Number of candidates’ exam tries 

Број кандидата 
који су положили испит 

Number of candidates who 
passed the exam 

Пролазност 
на испиту 

у % 
Exam passing rate, % 

Categories and 
subcategories 

Укупно 22 436 13 401 60 Total 
A 649 532 82 A 
A1 70 54 77 A1 
B 18 640 10 818 58 B 
BE - - - BE 
B1 - - - B1 
C 1 147 659 57 C 
C1 709 466 66 C1 
CE 987 716 73 CE 
C1E 27 17 63 C1E 
D 207 139 67 D 
D1 - - - D1 
DE - - - DE 
D1E - - - D1E 

 
 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

A A1 B BE B1 C C1 CE C1E D D1 DE D1E

број излазака на испит/ number of tries

број кандидата који су положили испит/ number of
candidates who passed the exam 

 
                Графикон 2. Број излазака на испит  и број кандидата који су положили испит  из области управљања  моторним  возилом  

по категоријама и поткатегоријама  у 2008. години  
                   Graph 2. Number of exam tries and number of candidates who passed the exam in the field of motor vehicle steering by category and  subcategory 

in 2008 
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                          6. Број излазака кандидата и број кандидата који су  положили испит  из области управљања моторним возилом  
                              по  кварталима у 2008. години 
                              Number of exam tries by candidates and number of candidates who passed the exam in the field of motor vehicle steering by quarter in 2008 

Број излазака кандидата 
на испит 

Number of candidates’ exam 
tries 

Број кандидата 
који су положили испит  

Number of candidates 
who passed the exam 

Пролазност 
на испиту 

у %  
Exam passing rate,  

% 

 

Укупно 
 

22 436 13 401 60 Total 
     
I квартал 7 366 4 152 56 I quarter 
II квартал 4 845 2 916 60 II quarter 
III квартал 5 035 3 118 62 III quarter 
IV квартал 5 190 3 215 62 IV quarter 

 
 

                            7. Број  лиценцираних предавача-испитивача и број  возача инструктора у  2008. години  
                                Number of licenced lecturers-examiners and number of drivers instructors in 2008 

 Свега / all  

Лиценцирани предавачи теоретске наставе 101 Licenced lecturers of theory 

Лиценцирани испитивачи теоретског дијела 
испита 

133 Licenced examiners of theoretical part of the exam  

Лиценцирани испитивачи из управљања моторним 
возилом 

149 Licenced examiners of motor vehicle steering 

Возачи-инструктори 917 Drivers-instructors 
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