
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА 

Студијски програм: ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

Наставни предмет: ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ 

Недеља 
Теоријска настава - Предавања 

Практична настава 

Рачунарске и Практичне вежбе 

сати Тема сати  

I H 
Уводна предавања, предмет, методе, значај и циљ Методологије 

оспособљавања кандидата за возаче. 
2 

Уводни део – Правни акти којима се регулише област оспособљавања 

кандидата за возаче. 

II 2 
Услови и поступци лиценцирања лица која учествују у поступку 

оспособљавања кандидата за возаче. 
2 

Делови ЗОБС-а којима је регулисано оспособљавање кандидата. Услови за 

управљање возилом. Старосни услови за добијање возачке дозволе. Пробна 

возачка дозвола. Психофизички услови за управљање возилом. 

III 2 Услови неопходни за рад правног лица за обуку возача. 2 

Права и обавезе кандидата за возаче. Законски услови за Предавача, 

Инструктора и Испитивача. Возила за оспособљавање кандидата за возаче. 

Саобраћајни услови за одржавање практичног испита. 

IV 2 
Улога Предавача теоријске наставе, Инструктора и Испитивача у 

поступку оспособљавања кандидата за возаче 
2 

Услови које мора да испуњава правно лице које врши оспособљавање 

кандидата за возаче. Услови које мора испуњавати насељено место у којем се 

обавља полагање практичног испита. 

V 2 

Методика извођења теоријске обуке. Наставна средства у обуци 

возача. Наставни план и програм за обуку возача, евиденције које 

води привредно друштво. 

2 

Простори за теоријску обуку, полагање теоријског испита и административне 

послове, као и средства, учила и опрема за оспособљавање кандидата, возила, 

полигон и кадар. 

VI 2 
Значај ергономије управљања моторним возилом. Обликовање 

садржаја обуке. Методска разрада садржаја обуке. 
2 

Програм и начин спровођења теоријске и практичне обуке кандидата за возаче. 

Додатна теоријска и практична обука кандидата. Трајање обуке и фонд часова. 

VII 2 
Улога и значај и поступак похађања семинара унапређења знања за 

инструкторе вожње, предаваче теоријске обуке и испитиваче.  
2 

Организовање, спровођење и начин полагања возачког испита, вођење и 

рокови чувања евиденција о возачком испиту и услови које мора да испуни 

возило на којем се обавља возачки испит. 

VIII 2 1 Колоквијум 2 1 Колоквијум 

IХ 2 
Саобраћајна етика, Етички кодекс у саобраћају, Основна етичка 

начела за учеснике у саобраћају, Саобраћајна култура 
2 

Евиденције које води правно лице које врши оспособљавање кандидата за 

возаче, њихов садржај, начин вођења и рокови чувања. 

X 2 
Основи педагогије и андрагогије. Основни принципи васпитног рада 

с кандидатима за возаче и примењене наставне методе. 
2 

Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања 

испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке 

кандидата за возаче и испитивача на возачким испитима 

ХI 2 
Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу. 

Карактеристичне радње возилом у саобраћају на путу. 
2 Презентација семинарских радова, Групе 1, 2 и 3 

XII 2 
Организација и поступак полагања возачких испита. Педагошке 

основе оцењивања на возачком испиту. 
2 Презентација семинарских радова, Групе 4, 5 и 6 

XIII 2 
Улога обуке управљања моторним возилом у изградњи система 

безбедности саобраћаја. 
2 Презентација семинарских радова, Групе 7, 8 и 9 

XIV 2 2 Колоквијум 2 2 Колоквијум 

XV 2 Завршне консултације 2 Завршне консултације 

 


