
ОКВИРНИ САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

Студијски програм: Друмски саобраћај 

Назив предмета: Оспособљавање кандидата за возаче 

Наставник: Др Дејан С. Богићевић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање конкретних теоријских и практичних знања о условима и поступцима лиценцирања кадрова која 

учествују у поступку оспособљавања кандидата за возаче, организацији и технологији рада привредног 

друштва за обуку возача, условима неопходним за успешну реализацију процеса оспособљавања кандидата 

за возаче, као и о организацији спровођењу теоријских и практичних испита за возаче. 

Исход предмета 

По завршетку наставе и полагања испита студент је способан да: 

 приступи поступку лиценцирања лица која учествују у поступку оспособљавања кандидата за возаче, 

 утврди прописане услове неопходне за рад правног лица за обуку кандидата за возаче, 

 припреми потребну документацију за добијање дозволе за рад правног лица за обуку возача, 

 изради Наставни план и програм правног лица за обуку возача, 

 изводи теоријску наставу са кандидатима за возаче, 

 организује и спроводи поступак полагања возачких испита, 

 спроводи унутрашњу контролу рада центра за обуку возача. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Услови и поступци лиценцирања лица која учествују у поступку оспособљавања кандидата за возаче. 

Услови неопходни за рад правног лица за обуку возача. Наставна средства у обуци возача. Наставни план и 

програм за обуку возача, евиденције које води привредно друштво. Значај ергономије управљања моторним 

возилом. Обликовање садржаја обуке. Методска разрада садржаја обуке. Организација и поступак полагања 

возачких испита. Педагошке основе оцењивања на возачком испиту. Улога обуке управљања моторним 

возилом у изградњи система безбедности саобраћаја. 

Практична настава: 

Практично упознавање студената са начином рада и условима неопходним за рад правног лица за обуку 

возача. Израда семинарског рада кроз пројектовање испитних траса приликом полагања практичног дела 

испита на одређеној локацији. Упознавање студената са Елементима закона и правилницима који регулишу 

област обуке кандидата за возаче. Примена специјализованих рачунарских програма који се користе у раду 

правног лица за обуку возача. Претраживање релевантних садржаја на интернету. Обилазак 

репрезентативних ауто-школа. 
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Број часова активне наставе 90 Теоријска настава: 45  Практична настава: 45  

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи у виду предавања, аудиторних, рачунских и графичких вежби, индивидуалне и тимске 

презентације. У оквиру предмета предвиђена је израда семинарског рада – индивидуалног и групног 

пројекта у коме ће студенти применити стечена знања за решавање практичних проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току наставе 5+5 писмени испит - 

практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20   

семинарски – графички радови 10   

 


