
СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА 

ПРЕДАВАЧА ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ 

 

 ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Приручник за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања кандидата за 

возаче, Књига 1 и Књига 2, области: 

Из Књиге 1: 

 I. САОБРАЋАЈНА ЕТИКА; 

 II. БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА и 

 III. МЕТОДИКА ИЗВОЂЕЊА ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ.  

Из Књиге 2: 

 IV.  ТЕОРИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДЊИ ВОЗИЛОМ  У  САОБРАЋАЈУ НА ПУТУ. 

 

2. Статистички извештаји о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији за 

2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. годину (http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-

istrazivanja/statistika-i-analize/statisticki-izvestaji) 

 

3. Трендови показатеља безбедности саобраћаја у Републици Србији 

(http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/trendovi) 

 

4. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. Закон, 5/16 – Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 

– др. Закон и 87/18); 

 

5. Правилници Агенције за безбедност саобраћаја: 

 

 Правилник 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 1/2012, од 11.01.2012. год.) 

 Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и 
вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке 

(„Службени гласник РС”, број 25/2012, од 04.04.2012. год.). 

 
6. Правилници МУП-а: 
 

 Правилник о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу 

и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни 

возило на којем се обавља возачки испит („Службени гласник РС”, број 93/2013, 

116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015, 104/2015, 77/2016, 82/2016 - испр., 

63/2017 и 112/2017); 

 

 Правилник о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче („Службени гласник 

РС”, број 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015, 104/2015, 77/2016 

и 63/2017); 

 

 Правилник о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области 
оспособљавања кандидата за возаче („Службени гласник РС”, број 93/2013, 
116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 77/2016, 63/2017 и 112/2017) и 

 

 Правилник о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају полицијски 
службеници („Службени гласник РС”, број 56/2010, од 10.08.2010. год.); 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/statisticki-izvestaji
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/statisticki-izvestaji
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/trendovi


 

7. Закони и правилници Министарства саобраћаја: 

 

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 46/95, 

66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закони); 

 

 Закон о путевима (,,Службени гласник РС”, 41/ 2018 и 95/2018) 

 

 Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 

(„Службени гласник РС”, број 96/2015 и 95/2018); 

 

 Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 

возила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС”, број 40/2012, 102/2012, 

19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - 

испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018 и 104/2018); 

 

 Правилник о начину коришћења тахографа („Службени гласник РС”, 90/2017) и  

 

 Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС”, 85/17). 

 

8. Стратегија безбедности саобраћаја на путевима републике србије за период од 

2015. до 2020. године ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) 

 

 ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Правилници Агенције за безбедност саобраћаја: 

 Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита 

провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње 

(„Службени гласник РС”, број 21/2012 и 94/18); 

 Правилник о организацији семинара унапређења знања, спровођењу испита 

провере знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за инструктора вожње 
(„Службени гласник РС”, број 58/2012, од 13.06.2012. год.); 

 Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и 

роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере 

знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача („Службени 

гласник РС”, број 21/2012 и 96/18); 

 Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и 

вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача („Службени гласник РС”, 
број 53/2012, од 24.05.2012. год.) и 

 Правилник о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је 

одузета возачка дозвола („Службени гласник РС”, број 59/2011, од 10.08.2012. год.). 

 

 

 



 

2. Правилници МУП-а: 

 Правилник о начину вођења регистра привредних друштава, односно средњих 

стручних школа, за којe је издата дозвола за оспособљавањe кандидата за возаче 

(„Службени гласник РС”, број 53/2012, од 24.05.2012. год.) и 

 Правилник о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на 

путевима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења 

(„Службени гласник РС”, број 53/2012, 69/2010, 78/2011, 31/2013 и 37/2013 – испр., 

85/2014 и 98/2016 – Одлука УС). 

 

 

Београд, 15.01.2019. године 


