
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ С. СТУДИЈЕ                    УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМ. САОБРАЋАЈА 

 

Назив предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА И МЕТОДИКА ОБУКЕ 
ВОЗАЧА 

Шифра предмета: 21123 
Број ЕСПБ: 6 
Наставник: Гордић С. Радомир  
Сарадник:  Фићовић М. Живорад  
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Стицање теоријских и практичних знања о организацији и раду центра за обуку возача, условима 
неопходним за успешну реализацију оспособљавања кандидата за возаче, као и о организацији спровођења 
теоријских и практичних испита за возаче.  

Исход предмета:   
По завршетку наставе и полагања испита студент ће бити способан да: утврди прописане услове за рад 
центра за обуку кандидата за возаче, изради распоред обуке возача према Наставном плану, изводи 
теоријску наставу са кандидатима за возаче, организује и спроводи поступак полагања возачких испита и 
спроводи унутрашњу контролу рада центра за обуку возача.  
Садржај предмета:  
Теоријска настава: Развој обуке управљања аутомобилом. Циљ и задаци методике обуке управљања 
аутомобилом. Образовно-васпитно деловање у обуци управљања аутомобилом. Принципи обуке 
управљања аутомобилом. Методе обуке управљања аутомобилом. Услови неопходни за рад центара за 
обуку возача. Наставна средства у обуци возача. Наставни план и програм центара за обуку возача, 
евиденције које се воде у обуци возача. Програм оспособљавања кандидата за возаче моторних возила 
одређених категорија. Значај ергономије управљања моторним возилом. Обликовање садржаја обуке. 
Методска разрада садржаја обуке управљања моторним возилом. Организација и поступак полагања 
возачких испита. Педагошке основе оцењивања на возачком испиту. Улога обуке управљања моторним 
возилом у изградњи система безбедности саобраћаја.  
Практична настава: Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. Практично упознавање студената са 
начином рада и условима неопходним за рад центара 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 центара за обуку возача. 
Претраживање релевантних садржаја на интернету. Обилазак репрезентативних аутошкола. 
Литература:   
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4. Агенција за безбедност саобраћаја (2013). ПРИРУЧНИК за лиценцирање кадрова у процесу 

оспособљавања кандидата за возаче, књига 1 и 2.  
5. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2013). Службени гласник, Београд. 
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Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

4 4 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит - 
Практична настава 20 Усмени испит 50 
Колоквијум-и -   
Семинарски рад 20   
Укупно 50 Укупно 50 
 


