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Списак кандидата за полагање ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА  

у септембарском испитном року (пресек положених области) 

 

Место полагања:  Београд, хотел „Hedonic“, Aутопут за Ниш 13, Београд – Врчин  

Датум полагања: 08.09.2020. године 

Врме полагања: 09:00 часова 

 

Поштовани, 

Обавештавамо Вас да је изменама и допунама 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“, бр. 106/2020) које су 

ступиле на снагу 15.08.2020. године предвиђено да се стручни испит за предавача теоријске обуке 

састоји из теоријског и практичног дела и да полагању практичног дела стручног испита може 

приступити само кандидат који је положио теоријски део тог испита. Кандидат је дужан да 

положи теоријски део стручног испита у року од годину дана од окончања припремне наставе за 

полагање тог испита, а практични део стручног испита у року од 18 месеци од окончања 

припремне наставе. 

Полагање теоријског дела стручног испита спроводи се путем теста, као и до сада, из области 

утврђених у Програму за полагање стручног испита за предавача теоријске обуке. Полагање 

практичног дела стручног испита спроводи се на начин да кандидат писмено или на рачунару 

припрема извођење часа или дела часа, који затим брани пред испитном комисијом извођењем 

часа или дела часа теоријске обуке за кандидате за возаче. 

Кандидати који поседују дозволу (лиценцу) за испитивача на теоријском делу стручног испита 

полажу само област Методика извођења теоријске обуке (у табели обележено МТ), а остале 

области им се признају са положеног теоријског дела стручног испита за испитивача.  

Кандидати који положе теоријски део стручног испита биће накнадно обавештени о термину 

полагања практичног дела стручног испита.  

Пречишћен текст Правилника о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања 

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

можете пронаћи на интернет страници Агенције за безбедност саобраћаја, на линку 
https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20200817081321-predavaci---preciscen-tekst-pravilnika-
15.08.2020.pdf 

У наредној табели се налазе Ваши подаци о положеним областима у оквиру теоријског дела 

стручног испита. Празна поља поред Вашег имена и презимена означавају области које нисте 

положили. Молимо Вас да проверите податке и уколико се подаци у табели не слажу са Вашим 

подацима обавестите нас о томе путем мејла, на мејл vozaci@abs.gov.rs, како бисмо извршили 

додатну проверу.   

https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20200817081321-predavaci---preciscen-tekst-pravilnika-15.08.2020.pdf
https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20200817081321-predavaci---preciscen-tekst-pravilnika-15.08.2020.pdf
mailto:vozaci@abs.gov.rs
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 Табела: Списак кандидати по положеним областима 

Ред.бр. Презиме Име СЕ ПР ТИР МТ БС 

1.  Анђелковић Никола           

2.  Арсић Немања           

3.  Бићанин Драган 90 93.3 80   95 

4.  Бјелић Александар           

5.  Вујковић Ђорђе           

6.  Здравковић Мирослав           

7.  Илић Александар           

8.  Јевтић Сара           

9.  Јелић Немања           

10.  Јеличић Милан           

11.  Јовић Негован           

12.  Кнежевић Данијел 100       80 

13.  Маџовски Марко           

14.  Миленковић Јована           

15.  Милићевић Драгана           

16.  Мирић  Слађана            

17.  Мрђен Предраг           

18.  Нешић Мирослав           

19.  Николић Ненад           

20.  Павловић Миладин           

21.  Пилчевић Кристина           

22.  Самац Саша           

23.  Скелеџија Јована           

24.  Сокић Ђорђе 90 80 90   85 

25.  Станковић Драган           

26.  Станојевић Александар           

27.  Стефановић Никола           

28.  Стојановић Маријана           

29.  Стојков Милош 90 80 90   90 

30.  Стојков Миљан 80 86.7 90   100 

31.  Стојковић Сања           

32.  Тодоровић Сања           

33.  Филиповић Маријана           

34.  Цвејић Иван           

 

Током полагања стручног испита (теоријског и практичног) ОБАВЕЗНО ЈЕ 

КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ (обезбеђујете је сами), у супротном нећете моћи 

приступити полагању испита, придржавање прописане дистанце (минимум 2 метра), као и 

придржавање свих осталих прописаних и препоручених мера, у циљу очувања сопственог 

здравља и здравља свих нас.  Напомињемо, да ће се пре почетка испита, свим кандидатима 

мерити температура и кандидати који буду имали повишену температуру, неће моћи 

приступити полагању. 


