
КВИЗ „Научи се човече! – Саобраћајни знаЛци“ 

 

Одржан 05.12.2022. – републички ниво такмичења 

 

Након реализације квалификација у 16 локалних самоуправа (у којима је учествовало 64 школе) и 

четири регионална сусрета, одржано је и завршно такмичење квиза „Научи се човече! – 

Саобраћајни знаЛци“. Осам најуспешнијих екипа је, уз пратњу својих наставника и представника 

локалних Савета за безбедност саобраћаја, стигло у Београд, где су се одржала два полуфинала и 

финале. Овај догађај је сниман у студију, а водитељи су били наши еминетни глумци Нанад 

Окановић – Оки и Бојан Ивковић –Боки. Такмичење се одвијало на интерактивном подијуму, што 

је донело посебну драж и велику динамичност у такмичење. Као и раније навијачи су здушно 

навијали за своје екипе, а Оки и Боки су своји шалама одржавали лепу и раздрагану атмосферу. 

   

Из првог полуфинала у финале су се пласирале екипе Ужица и Трстеника, а из другог екипе 

Земуна и Инђије и ове екипе су се такмичиле у финалу. Време између полуфиналног и финалног 

такмичења учесници су провели у међусобном дружењу, као и дружењу са Окијем и Бокијем са 

којима су се фотографисали, причали и шалили се. 

Наша екипа је освојила четврто место, што је велики успех, обзиром да учествују први пут на овој 

врсти такмичења. 

   



  

  

 

 

Сви учесници су показали велико знање и такмичарски дух, али много више радује чињеница да 

одлично препознају и схватају разлику између безбедног и небезбедног понашања у саобраћају. 

Директор Агенције, Бранко Стаматовић је уручио награде свим учесницима и поручио им да, са 

поносом, могу промовисати своје знање о безбедности саобраћаја , не само међу својим 

вршњацима, него и у свом окружењу. 



  

 

Саобраћајни знаЛци су обећали да ће и убудуће бити безбедни учесници у саобраћају, да им се 

квиз веома свидео и да су продубили своја знања, научили нешто ново из безбедности саобраћаја, 

стекли нова искуства и нове пријатеље. 

 

 

 

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије ће и убудуће наставити са превентивним 

активностима ка свим циљним групама и реализовати овакве сусрете ученика. 

ЧЕСТИТАМО! Видимо се следеће године, а до тада будите безбедни 

учесници у саобраћају. 


