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 Поштовани господине Петровићу, 

 Вашим горе наведеним дописом, који је у Агенцији за безбедност саобраћаја 

заведен под бројем 221-227-01-01387/2013-04 жалили сте се на забрану за поновно 

полагање стручног испита за предавача теоријске обуке, која Вам је изречена 

14.11.2013. године.  

 У вези са Вашом дописом, обавештавамо Вас да је Испитна комисија за 

спровођење стручног испита за предавача теоријске обуке, коју је образовала Агенција за 

безбедност саобраћај, још једном проверила Ваше наводе и утврдила следеће 

чињенице: 

 Приликом полагања стручног испита за предавача теоријске обуке, дана 

14.11.2013. године, у Нишу, закључком комисије сте избачени са испита јер сте 

користили недозвољена средства. Као што знате на почетку испита је скренута 

пажња кандидатима да Комисија руководи испитом и да је, поред осталих 

објашњења која су дата, јасно наглашено да је забрањена употреба мобилних 

телефона за време трајања испита у целости. Чланом 10. Правилника о 

програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и 

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

возаче („Службени гласник РС”, број 001/2012), је прописано да ће Испитна 

комисија за полагање стручног испита за предавача теоријске обуке 

удаљити кандидата са испита и писмено константовати да није положио 

стручни испит ако се кандидат на стручном испиту служи недозвољеним 

средствима (коришћење уџбеника, бележака, преписивањем, употребом 

недопуштених техничких средстава и сл.). Такође, наведеним чланом је прописано 

да се кандидату неће дозволити поновно полагање стручног испита за 

предавача у року од наредних годину дана. 

 Комисија је у Записнику о полагању стручног испита за предавача теоријске 

обуке након спроведеног стручног испита коме сте приступили писмено 

констатовала да нисте положили стручни испит, а резултати испита су јавно 

објављени на сајту Агенције за безбедност саобраћаја (где се и сада налазе на 

адреси:http://www.abs.gov.rs/doc/licence/predavaci/Rezultati%20ispita%20NI02.pdf). 

 Испитна комисија је извршила увид у снимак који сте начинили мобилним 

телефоном и установила да је извршено снимање испитног теста, а што је 

сходно члану 7. Правилника нарушавање тајности података која је 

прописана прописима који уређују тајност података. Преузети снимак са 

мобилног телефона је архивиран на серверу Агенције за безбедност саобраћаја. 



 Иначе, иако сте присуствовали стручном испиту да Вам још једном појаснимо да  

се процес спровођења испита састоји из више фаза, који је одређен јединственом 

процедуром, по којој Комисија руководи процесом испита. Комисија одређује време 

трајања испита сходно члану 8. Правилника, како по питању самог времена израде 

есеја, теста, тако и по питању времена које је потребно за испит у целини, а који по 

процедури обухвата фазу дефинисања правила понашања кандидата за време испита у 

целини, начина решавања теста и упис података  кандидата који решавају тест, време 

потребно за преглед и објављивање резултата теста, као и време потребно за доделу 

уверења кандидатима који су испит положили у целости, а за кандидате који то нису, 

време потребно за указивање на грешке кандидатима који то желе.  

 

 Све напред наведено је снимљено камерама на којима се јасно види Ваше 

понашање током трајања целог Стручног испита. На снимцима се види да сте, и пре 

него што сте избачени са испита, у више наврата опомињани од чланова Комисије због 

Вашег понашања, које је било крајње недолично Стручном испиту за бављење тако 

племенитом професијом као што је предавач теоријске обуке и раду са, углавном, 

младим људима. Сигурни смо да сте свесни чињенице да је на наведеном испиту једна 

од области која се полаже и ЕТИКА, што додатно говори о начину на који сте схватили 

цео процес кроз који сте прошли, превасходно из разлога што сте присуствовали 

припремној настави за полагање испита и имали прилике да чујете и доживите колико 

се придаје значају будућих предавача у промени свести будућих возача, али и осталих 

учесника у саобраћају, пошто је улога предавача, иако вишеструка,  пре свега везана за 

лични пример понашања (у саобраћају и ван њега).  

 

 Уз наду да ћете након свега што се десило, а и читањем овог дописа, боље 

разумети професију којом желите да се бавите, њен значај и Вашу улогу у таквом 

процесу, препоручујемо Вам да, након истека рока до када Вам није дозвољено 

поновно полагање стручног испита, похађате припремну наставу и положите стручни 

испит на професионалан начин, уз поштовање етичких начела, која морате научити да 

бисте испит положили, и можда још битније разумевање значаја њихове примене у овој 

области, поготово што се из пријава које сте нам послали може закључити да желите да 

се бавите и послом испитивача на возачким испитима. Наведено значи управо да Ви, 

као део испитних комисија на возачким испитима, препознате разлику коју је Испитна 

комисија која Вас је удаљила са испита направила између Вас и осталих кандидата на 

претходних 15 стручних испита које је Агенција за безбедност саобраћаја организовала 

и спровела.  

 

 С поштовањем, 

 

 

   ДИРЕКТОР 

 

                                                                                                               Стојадин Јовановић  

 

     

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   


