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На основу члана   50. Стутута Техничке школе Зајечар (180 од 25.02.2022.) Школски 

одбор Техничке школе у Зајечару  на седници одржаној 14.12.2022. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК  

О СПРОВОЂЕЊУ БЛОК НАСТАВЕ – ОБУКЕ ВОЖЊЕ И 

ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА ЗА 

УЧЕНИКЕ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У ЗАЈЕЧАРУ 

Члан 1. 

Овим Правилником детаљније се дефинишу питања која су од значаја за процес 

наставе и возачки испит а нису посебно дефинисана у оквиру Правилника о плану и 

програму наставе и учења стручних предмета за одговарајући образовни профил. 

Овим Правилником дефинише се:  

- организовање и спровођење блок наставе – обуке вожње; 

- организовање и спровођење полагања возачког испита за ученике Техничке  

школе у Зајечару; 

- начин формирања комисије за полагање теоријског и практичног испита; 

- избор садржаја теоријског испита; 

- избор испитних питања за практични део испита; 

- педагошка документација и евиденције које се воде током реализације блок 

наставе – обуке вожње и полагања возачког испита; 

- изглед уверења о положеном возачком испиту. 

Члан 2. 

Блок настава – обука вожње и возачки испит за ученике организују се и спроводе 

према Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета за 

одговарајући образовни профил.. 

БЛОК НАСТАВА – ОБУКА ВОЖЊЕ 

Члан 3. 

У Техничкој школи у Зајечару следећи образовни профили имају блок наставу – 

обуке вожње: 

- Техничар друмског саобраћаја – обука вожње ''Б'' категорије у трећем разреду 

(40 часова); 

- Возач моторних возила – обука вожње ''Б'' категорије у другом разреду (20 

часова) и обука вожње ''Ц'' категорије трећем разреду (40 часова). 
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Ванредне ученике образовног профила возач моторних возила на блок наставу – 

обуке вожње упућује служба за ванредне ученике. Фонд часова блок наставе – обуке 

вожње одређује комисија именована од стране директора за текућу школску годину на 

основу Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета за образовни 

профил возач моторних возила и тренутно важећег Закона о бебедости саобраћаја на 

путевима. Комисију чини два члана и заменици чланова.  

Члан 4. 

Садржај блок наставе, обуке вожње дефинисан је наставним Правилника о плану 

и програму наставе и учења стручних предмета за одговарајући образовни профил. 

Садржај блок наставе обуке вожње мора да обухвата минимум садржаја 

прописаног Законом о безбедности саобраћаја. 

Оперативни план рада наставника за текућу школску годину је јединствен за све 

наставнике обуке вожње који наставу спроводе у образовним профилима са истим 

планом и програмом. 

Оперативни план рада наставника се по потреби на почетку сваке школске године 

иновира у циљу усклађивања са тренутно важећим Законом о бебедости саобраћаја на 

путевима. 

Члан 5. 

Блок настава – обука вожње се спроводи индивидуално током целе школске 

године према годишњем плану школе. 

ВОЗАЧКИ ИСПИТ 

Члан 6. 

Ученик који по Плану и програму наставе и учења има блок наставу – обуку 

вожње полаже возачки испит у складу са Планом и програмом наставе и учења. 

Возачки испит састоји се из теоријске провере знања познавања прописа из 

области безбедности саобраћаја (теоријски испит) и практичне провере стечених знања и 

вештина (практични испит). 

Члан 7. 

Теоријски испит спроводи се у оквиру и након блок наставе из познавања 

саобраћајних прописа (ПСП) у 2. или 3. разреду у зависности од образовног профила а 

према плану и програму наставе и учења и годишњем плану рада школе. 

Уколико ученик не положи теоријски испит у оквиру блока ПСП, може да изађе у 

неком од термина које одређује организатор практичне наставе у договору са Стручним 

већем за подручје рада саобраћај. 

Ученици образовног профила техничар друмског саобраћаја – теоријски испит 

полажу током трећег разреда. 

Ванредни ученик образовног профила возач моторних возила полаже теоријски 

испит пре похађања блок наставе – обуке вожње ''Ц'' категорије 

Након положеног теоријског испита ученик стиче право да похађа блок наставу – 

обуку вожње. 

Члан 8. 

Теоријски испит се полаже писменим путем. Садржај и форму полагања 

теоријског испита усваја стручно веће саобраћајне групе предмета на предлог 

организатора практичне наставе за текућу школску годину.  

Члан 9. 

Испитну комисију на теоријском испиту чине два члана. 
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Испитивачи на теоријском испиту у оквиру блока ПСП су наставници блок 

наставе ПСП према распореду за то одељење према годишњем плану рада школе. 

 Наставници блок наставе ПСП подносе извештај организатору практичне наставе 

успеху на спроведеном теоријском испиту.  

Испитивачи на теоријском испиту у терминима ван блока (за ученике који не 

положе) могу бити наставници саобраћајне групе предмета и наставници практичне 

наставе за подручје рада саобраћај за ту школску годину. 

Списак чланова испитне комисије из претходног става одређује директор школе 

за текућу школску годину. 

Испитиваче за термин теоријског испита одређује стручно веће саобраћаја. 

Испитивачи сачињавају Записник о полагању теоријског испита за сваког ученика 

и подносе извештај о успеху на спроведеном теоријском испиту организатору практичне 

наставе. Изглед Записника о полагању теоријског испита дат је у прилогу овог 

Правилника. 

Члан 10. 

Након завршене блок наставе – обуке вожње ученик може да пријави и да полаже 

практични испит. 

Ученик образовног профила возач моторних возила практични испит ''Ц'' 

категорије полаже након завршене блок наставе – обуке вожње у оквиру Завршног 

испита.  

Право да полажу возачки испит и да похађају блок наставу – обуку вожње имају и 

ванредни ученици. 

Ванредни ученик образовног профила возач моторних возила практични испит 

''Ц'' категорије полаже након завршене блок наставе – обуке вожње у оквиру Завршног 

испита. 

Члан 11. 

На практичном испиту проверава се да ли ученик правилно припрема возило, 

изводи полигонске радње, радње у саобраћају на јавном путу, техника вожње и 

поступања возача. 

Испитна питања која морају да садрже дефинисану путању кретања и задатке на 

траси усваја стручно веће саобраћајне групе предмета за текућу школску годину. 

Члан 12.  

Испитну комисију на практичном испиту чини два члана.  

Испитивачи на практичном испиту могу бити наставници обуке вожње 

(инструктори), наставници саобраћајне групе предмета и наставници практичне наставе 

за подручје рада саобраћај за ту школску годину уколико имају положен специјалстички 

испит за возача инструктора (инструктора вожње) категорије за коју се спроводи 

практични испит. 

Списак чланова испитних комисија за практични испит одређује директор школе 

за текућу школску годину, а за термин испита стручно веће саобраћаја. 

Испитивачи сачињавају Записник о полагању практичног испита за сваког 

ученика и подносе извештај о успеху на спроведеном практичном испиту организатору 

практичне насаве. 

Изглед Записника о полагању практичног испита дат је у прилогу овог 

Правилника. 
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ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 13. 

Педагошка документација и евиденције које се воде током реализације блок 

наставе – обуке вожње и полагања возачког испита у Техничкој школи у Зајечару: 

1. Књига евиденције о образовно – васпитном раду у средњој школи; 

2. Књига евиденције осталих облика образовно – васпитног рада у средњој 

школи; 

3. Регистар практичне наставе из обуке вожње (прилог); 

4. Књижица практичне наставе из обуке вожње (прилог); 

5. Записник о теоријском испиту ученика (прилог); 

6. Потврда о положеном теоријском испиту (прилог); 

7. Потврда о завршеној практичној настави из обуке вожње (прилог); 

8. Записник о практичном испиту (прилог); 

9. Уверење о положеном возачком испиту (прилог); 

10. Евиденција издатих уверења о положеном возачком испиту. 

Члан 14. 

 У Књигу евиденције о образовно – васпитном раду у средњој школи наставник 

обуке вожње уписује садржај наставних јединица блок наставе – обуке вожње за 

образовни профил према фонду часова у последњој наставној недељи. 

Члан 15. 

 У књигу евиденције осталих облика образовно – васпитног рада у средњој школи, 

на почетку школске године, уписују се ученици по редоследу из књиге евиденције о 

образовно – васпитном раду у средњој школи.  

Књига евиденције се води за једно или више одељења.  

Ученици који се у школу упишу током школске године, као и ванредни ученици 

уписују се накнадно. 

Наставник обуке вожње уноси податке о одржаном часу за сваког ученика (редни 

број часа, датум, време трајања) на странама 6. – 60. у књизи евиденције. 

Наставне јединице се уписују на странама 62. и даље у складу са фондом часова и 

планом и програмом образовног профила. 

Члан 16. 

За регистар практичне наставе из обуке вожње користи се Регистар за 

оспособљавање кандидата за возаче (Сл. Гласник РС бр. 93/2013).  

Регистар води организатор практичне наставе за подручје рада саобраћај. 

 У регистар се уносе одговарајући подаци (ЈМБГ, име и презиме ученика, подаци о 

пребивалишту, категорија, подаци о почетку и завршетку блок наставе – обуке вожње, 

подаци о полагању теоријског и практичног испита, датум уверења о положеном 

возачком испиту, и сл.). 

У рубрику датум уписа уписује се први наставни дан у школској години (осим за 

ученике који се у школу упишу касније током школске године и ванредне ученике). 

У рубрику датум потписивања уговора уписује се ознака одељења у које је ученик 

распоређен. 

У рубрику ИД број уписује се број евиденције ученика. У регистру постоје 15 

бројчаних места. Број евиденције се формира тако што првих шест места остаје празно, 

7. и 8. означавају школску годину (задње две цифре; пример: 2013/2014=13), 9. и 10. 

категорију (Б – 21, Ц – 32), последњих пет места представљају редни број уписа током 

школске године.    
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Остале рубрике попуњавају се према потребама за реализацију блок наставе – 

обуке вожње. 

На крају школске године иста се закључује и на следећем листу може да почне 

наредна. 

Члан 17. 

Књижица практичне наставе из обуке вожње издаје се за сваког ученика након 

уписа у регистар. Књижицу издаје организатор практичне наставе за подручје рада 

саобраћај. 

Књижица је обавезна у возилу за време трајања часа, заједно са оперативним 

планом и програмом рада наставника.  

Члан 18. 

Потврда о положеном теоријском испиту може да се изда након положеног 

теоријског испита уколико постоји потреба за тим. Потврду издаје организатор 

практичне наставе за подручје рада саобраћај. 

Потврда о завршеној практичној настави из обуке вожње издаје се након завршене 

блок наставе – обуке вожње. Потврду издаје организатор практичне наставе за подручје 

рада саобраћај. 

Уверење о положеном возачком испиту издаје се након положеног возачког 

испита. Уверење издаје организатор практичне наставе за подручје рада саобраћај. 

Члан 19. 

 Евиденција издатих уверења о положеном возачком испиту мора да садржи 

неопходне податке о ученику (име и презиме и број евиденције), датум издавања 

уверења и доказ о преузимању (потпис). Води се у слободној форми.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

 Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли. 

 Уколико дође до измена Правилника о плану и програму наставе и учења 

стручних предмета за одговарајући обрзовни профил или другог закона или 

подзаконског акта у односу на који је овај Правилник у обавези да буде сагласан, до 

усаглашавања ће се примењивати одредбе вишег правног акта. 

 

 

У Зајечару, 14.12.2022. год. Председник школског одбора 

 ____________________________ 
 Петровка Ђорђевић, дипл. маш. инж. 
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П РИ ЛО Г  

ОБРАСЦИ 



ЗАПАЖАЊА ТОКОМ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ОБУКЕ ВОЖЊЕ 

БИТНА ЗА ОСПОСОБЉЕНОСТ УЧЕНИКА: 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА РЕАЛИЗОВАНА 

УСПЕШНО НЕУСПЕШНО 

НАСТАВНИК ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ  

ИЗ ОБУКЕ ВОЖЊЕ: 

_________________________________________ 

   

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5 

_________________ 

ОДЕЉЕЊЕ 

КЊИЖИЦА 

ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ОБУКЕ ВОЖЊЕ 

Име и презиме ученика  

Број евиденције ученика  

Разред и школска година 

реализације практичне наставе  

Категорија возила за коју се ученик 

обучава  
Број часова 

практичне обуке 
 

Број и датум 

лекарског уверења  

Презиме и име наставника практичне 

наставе из обуке вожње  

НАПОМЕНА: 

КЊИЖИЦА СЕ КОРИСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ОБУКЕ ВОЖЊЕ У 

ОКВИРУ ШКОЛЕ И У ДРУГЕ СВРХЕ СЕ НЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ. 

 

Датум издавања књижице: 
М.П. 

Књижицу издао: 

  

 

 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА ИЗ ОБУКЕ ВОЖЊЕ 

ДАТУМ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСА КОД ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ 

МЕТОДСКА ЈЕДИНИЦА 
ЧАС ПОТПИС 

ПОЧЕТАК КРАЈ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ИЗ ОБУКЕ ВОЖЊЕ 

ДАТУМ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСА КОД ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ 

МЕТОДСКА ЈЕДИНИЦА 
ЧАС ПОТПИС 

ПОЧЕТАК КРАЈ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

НАПОМЕНА:  

НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ,  

ДОПУНСКЕ ЧАСОВЕ ОЗНАЧИТИ СА: 

ДП ИСПРЕД КОДА МЕТОДСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 

УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО ЧАСОВА:  
 



 

  



 



 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5 

 

П О Т В Р Д А 

О ЗАВРШЕНОЈ ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ ИЗ ОБУКЕ ВОЖЊЕ 

Име и презиме ученика  

Број евиденције ученика  

Разред и школска година 

реализације практичне 

наставе 
 

Категорија возила за коју 

се  

ученик обучавао 

 
Број часова 

практичне 

обуке  

Датум почетка и 

завршетка  

практичне обуке 

од: 

 

до: 

 

Презиме и име 

наставника практичне 

наставе – возача 

инструктора 

 

 

НАПОМЕНА: 

Потврда се издаје за интерну употребу у оквиру Школе и у друге сврхе се 

не може користити 
 

 

       (име и презиме и потпис одговорног лица) 

         

 

 

 

Датум издавања потврде: М.П. Потврду издао: 

  



 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ЗАЈЕЧАР 

 

 

З А П И С Н И К 
О ПОЛАГАЊУ ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА 

 

Име и презиме  

Ученика  

Број евиденције 

ученика  

Датум, место, 

општина 

рођења 
 

Разред и школска 

година евиденције 

ученика 
 

За категорију  возила:  

            

Категорија возила за 

коју се полаже 

теоријски испит 
 

Место, датум,  

време одржавања 

испита 
 

 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЧЛАНОВА ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ: 

 

1.  

2.  

 

БРОЈ ПОЕНА ПОЗИТИВНИХ НЕГАТИВНИХ 

ОЗНАКА ПИТАЊА 

НА КОЈЕ НИЈЕ ДАТ 

ТАЧАН ОДГОВОР 

/ 

УСПЕХ НА ТЕОРИЈСКОМ ИСПИТУ 

ПОЛОЖИО НИЈЕ ПОЛОЖИО 

                                  М.П.                                  ПОТПИС ЧЛАНОВА ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ: 

1.________________________________________ 

      2.________________________________________ 



 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ЗАЈЕЧАР 

 

 

П О Т В Р Д А 
О ПОЛОЖЕНОМ ТЕОРИЈСКОМ ИСПИТУ 

 

Име и презиме ученика  

ЈМБГ              
 

Број евиденције ученика  
Разред и школска година 

евиденције ученика 
 

Категорија возила за коју је 

издата потврда 
 

Датум полагања теоријског 

испита 
 

НАПОМЕНА: 

Потврда се издаје за интерну употребу у оквиру Школе и у друге сврхе се 

не може користити. 

 

 

 

 

 
Датум издавања потврде: 

М.П. 

Потврду издао: 

  

  (име и презиме и потпис одговорног лица) 

                                                                                         

 

 



 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5, ЗАЈЕЧАР 

 

 

ЗАПИСНИК  

О ПОЛАГАЊУ 

ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ВОЖЊЕ 

 

 

Име и презиме  

ученика  

Број евиденције 

ученика  

Датум рођења 

место, 

општина 
 

Разред и школска година 

реализације практичне 

наставе из обуке вожње 
 

За категорију возила:  

 

 

Категорија возила за коју 

се полаже практични 

испит 
 

Место, датум, време 

одржавања испита 

 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЧЛАНОВА ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ: 

 

1.  

2.  

 

РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА ВОЗИЛА: _______________ 

УСПЕХ НА ПРАКТИЧНОМ ИСПИТУ 

ПОЛОЖИО НИЈЕ ПОЛОЖИО 

 

 

                                   М.П   ПОТПИС ЧЛАНОВА ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ: 

 

1.________________________________________ 

      2.________________________________________ 

 



 
 

ПРИЈАВА ИСПИТА 
ДАТУМ  ИСПИТА УЧЕНИК 

  

 

Испитно питање бр. __________ 

 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

ОЦЕЊИВАЊЕ 
ОЦЕНА КОМЕНТАР 

Припрема возила ПОЛОЖИО 
НИЈЕ 

ПОЛОЖИО 

 

Извођење полигонских 

радњи 
ПОЛОЖИО 

НИЈЕ 

ПОЛОЖИО 

 

С
ао

б
р
аћ

ај
 н

а 
ја

в
н

о
м

 п
у
ту

 

 

Радње у 

саобраћају 
ПОЛОЖИО 

НИЈЕ 

ПОЛОЖИО 

 

Поступања 

возача 
ПОЛОЖИО 

НИЈЕ 
ПОЛОЖИО 

 

Техника 

вожње 
ПОЛОЖИО 

НИЈЕ 

ПОЛОЖИО 

 

ПРЕКИД 

ИСПИТА 
(непоштовање 

прописа/ 

угрожавање 

безбедности) 

Врста 

грешке 

НИЈЕ ПОЛОЖИО 

 

 

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА ПОЛОЖИО 
НИЈЕ 

ПОЛОЖИО  

НАПОМЕНА: 

 

 



 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

ЗАЈЕЧАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 3-5 

 

 

У  В  Е  Р  Е  Њ  Е 

О ПОЛОЖЕНОМ ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ 

 

 

Име и презиме ученика  

Број евиденције ученика  

ЈМБГ              
 

Категорија возила за коју 

је 

положио возачки испит 
 

Датум полагања 

возачког испита 
 

Напомена 
 

Ученик је положио возачки испит у склопу образовања у 

Техничкој школи у Зајечару за образовни профил 

______________________ по Правилнику о плану и 

програму наставе и учења стручних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Саобраћај 

 

Датум издавања потврде: 

М.П. 

Потврду издао: 

  

  (име и презиме и потпис одговорног лица) 

 



 

   
 

 
Репу б лика  Срб ија  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Број:  

Датум:  

З а ј е ч а р  

 
 
 

П О Т В Р Д А 
 

о завршеној обуци из прве помоћи 
 

- школска комисија - 

 
 
 

Име и презиме ученика       

ЈМБГ  

Образовни профил  

Датум почетка и завршетка обуке       

Напомена  

 
Наставник практичне наставе из прве помоћи: ______________________ 

    
 
 
 
 
 

   Датум издавања потврде: 

М.П. 

Потврду издао: 

      
 

(име и презиме и потпис одговорног лица у правном лицу) 



 

На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, члан 203 став 3 тачка 3: почетна квалификација се 

признаје лицу које има диплому за образвони профил возач моторних возила и које у току школовања одслуша садржај из 

наставних планова и програма и положи завршни испит за образовни профил возач моторних возила 

 

 
Репу б лика  Срб ија  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Број:   

Датум:  

З а ј е ч а р  

 

П О Т В Р Д А 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПОЧЕТНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Име (име једног родитеља) и презиме ученика:  

ЈМБГ:  

Датум и место рођења:  

Адреса становања:  

Датум и место полагања завршног испита:  

Број и датум издавања уверења о положеним 

испитима у оквиру савладаног програма за 

образовни профил: 

 

Деловодни број и датум издате Дипломе  

Број у матичној књизи:  

Категорија возила за коју се ученик 

обучавао: 
„Ц“ 

*Број часова 

теоријске наставе: 
 

Број часова 

практичне обуке: 
 

*само за ванредне ученике по програму за стицање почетне квалификације СРС 

Назив школе: Техничка школа 

Матични број школе: 07351348 

Адреса седишта школе: Кнегиње Љубице 3-5 

Број и датум решења да школа испуњава 

услове за рад: 
022-05-00295/94-03  

Електронска адреса школе: skola@tsz.edu.rs 

Контакт телефон школе: 019/422-876 
 

 

 

Датум издавања потврде: М.П. Директор школе: 

__.__.20__.  

   


