
ОБЛАСТ НАЗИВ ТЕМЕ 

Саобраћајна етика 

1. Ризично понашање у саобраћају: возачи високог ризика, насилничка вожња и бес и агресија на путевима 

2. Социолошки чиниоци који утичу на понашање возача, значај процене саобраћајне ситуације и начин 

доношења одлука возача 

Безбедност друмског 

саобраћаја 

1. Основни психички процеси (осећаји, опажање, представе, пажња, емоције, мишљење, рефлекси и др.) и 

психолошки чиниоци који утичу на процене, доношење и спровођење одлука возача у току вожње 

2. Промене код возача које настају услед коришћења алкохола и/или других психоактивних супстанци чија је 

употреба забрањена пре и за време вожње (утицај на способности и понашање возача, типичне грешке 

возача под утицајем алкохола и др.) 

3. Елементи активне безбедности на возилу (појам и значај, стабилност и управљивост возила, уређај за 

управљање, уређај за кочење, пнеуматици, уређаји који обезбеђују видљивост, огибљење возила, 

трансмисија, електрична инсталација) 

4. Елементи пасивне безбедности возила (појам и значај, каросерија возила, конструкција возила, употребљени 

материјали, унутрашњост возила, спољни делови возила, склопови и уређаји возила чији је основни циљ 

обезбеђивање пасивне безбедности, сигурносни појасеви, ваздушни јастуци и наслони за главу) 

5. Елементи пасивне заштите возача мопеда и мотоцикала 

6. Елементи пасивне заштите за превоз деце 

7. Карактеристике пешака као категорије учесника у саобраћају (по старосним групама) 

Прописи о 

безбедности 

саобраћаја, обуци 

возача и полагању 

возачких испита 

1. Време управљања возилом у саобраћају на путу и одмори возача (време управљања, прекид управљања ради 

одмора, непрекидни одмор, начин употребе тахографа и др.) 

2. Дужности и обавезе учесника у саобраћају у случају саобраћајне незгоде са материјалном штетом 

3. Дужности и обавезе учесника у саобраћају у случају саобраћајне незгоде са настрадалим лицима 

4. Прописи и документа којима се штите деца у саобраћају 

Теорија извођења 

радњи возилом у 

саобраћају на путу 

1. Теоријско објашњење поступања возача при наиласку и проласку кроз раскрсницу на којој је саобраћај 

регулисан светлосним саобраћајним знаковима 

2. Теоријско објашњење поступања возача у условима падавина, смањене видљивости, у ноћним условима и 

када се креће путем на којем се изводе радови 

Методика извођења 

теоријске обуке 

1. Избор одговарајућих наставних метода за појашњавање решавања конкретних саобраћајних ситуација 

(примери из праксе) 

2. Динамика наставног процеса, вођење обуке, комуникација у настави и проблемска настава 

  


