
Образац 3. 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
Београд Број из регистра о 

полагању испита провере 
знања _______________ 

Булевар Михајла Пупина 2 

  
ЗАПИСНИК 

о полагању испита провере знања за обнављање дозволе (лиценце) за инструктора 
вожње 

  
  , који/ја је   , 

(име и презиме, ЈМБГ) (дан, месец и година)   
пред испитном комисијом за полагање испита провере знања за обнављање дозволе (лиценце) за 
инструктора вожње, у саставу: 
1) председник:    
  
2) члан:     
  
3) члан:   
  (име и презиме, ЈМБГ председника и чланова) 
  

Приступио/ла је    полагању испита провере знања за обнављање дозволе 
(датум полагања) 

(лиценце) за инструктора вожње и показао/ла је следеће резултате на тесту _______________________, и то:

Област 

Бр. 
остварених/бр. 
предвиђених 

бодова 

% тачних одговора и оцена 

Саобраћајна етика     
положио /      није положио 

Саобраћајна психологија     
положио /      није положио 

Педагогија и андрагогија     
положио /      није положио 

Безбедност друмског саобраћаја     
положио /      није положио 

Прописи о безбедности саобраћаја на путевима, 
обуке возача и полагања возачких испита     

положио /      није положио 

Возила     
положио /      није положио 

Теорија извођења радњи возилом у саобраћају  
на путу     

положио /      није положио 

Методика практичне обуке кандидата за возача     
положио /      није положио 

Оцена успешности полагања теоријског дела испита провере знања   
“положио” /       “није положио” 

Приступио/ла је    полагању испита провере знања за обнављање дозволе (лиценце) (датум полагања) 

за инструктора вожње и показао/ла је следеће резултате на практичном делу, и то: 



Садржај за који је вршено вредновање и оцењивање 

Предмет Резултат 
Технике преношења вештина и процена стечених знања код кандидата за возача 
  успешно /    неуспешно 
Начин праћења извршења задатих радњи код кандидата за возача 
  успешно /    неуспешно 
Реаговање на опасне ситуације у којима се налазио кандидат за возача 
  успешно /    неуспешно 
Поштовање принципа дефанзивне, економичне и еколошки прихватљиве вожње 
  успешно /    неуспешно 
Начин комуникације са кандидатом за возача 
  успешно /    неуспешно 

  
  успешно /    неуспешно 

  
  успешно /    неуспешно 

Попуњавати само рубрике предмета вредновања и оцењивања за које је извршена провера, а у празна 
поља уписати задате радње за које је испитна комисија вршила вредновање и оцењивање. 

Оцена успешности полагања практичног дела испита провере знања 

“задовољио” /       “није задовољио” 

КОНАЧНА ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРОВЕРЕ ЗНАЊА 

“положио” /       “није положио” 

испит провере знања за обнављање дозволе (лиценце) за инструктора вожње. 

1)  Председник   2) Члан   3) Члан
          

У ________________, дана ___/___/_____. године 


9.0.0.2.20101008.2.720808
	TextField1: 
	CheckBox1: 0



