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Резиме:  Агенција за безбедност саобраћаја је, након доношења подзаконских аката који 
регулишу област лиценцирања испитивача на возачком испиту, у 2013. години започела 
процес лиценцирања испитивача на возачком испиту. До краја 2014. године лиценцирано је 
666 испитивача који у наредном петогодишњем периоду имају обавезу похађања семинара 
унапређења знања, који су услов за обнављање лиценце. Процес лиценцирања испитивача на 
возачком испиту подразумева, поред испуњавања Законом прописаних услова, организовање 
и спровођење стручног испита, који се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски 
део стручног испита се полаже писмено путем теста, док се практични део стручног испита 
полаже путем видео теста. Видео тест представља снимљену вожњу кандидата за возача и 
обухвата полигонске радње и вожњу у саобраћају на јавном путу. У овом раду представљена 
су досадашња искуства у процесу лиценцирања испитивача на возачком испиту у Републици 
Србији, са анализом начина на који испитивачи оцењују полигонске радње. Анализа обухвата 
најчешће грешке, међусобне разлике у начину оцењивања између испитивача, као и 
усклађеност са прописаним начином оцењивања према Правилнику 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. 
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Abstract: Upon adoption of related bylaws, the Road Traffic Safety Agency of Republic of Serbia 
in 2013 started with the licensing of driver examiners. By the end of 2014, there are 666 licensed 
driver examiners who are obliged to take mandatory courses during the period of next five years in 
order to renew their driver examiner license. In addition to fulfilling conditions prescribed by the 
law, in order to obtain its license a driver examiner has to pass the exam that comprises both 
theoretical and practical part. The theoretical part consists of the theory test and practical part 
consists of the video test. The content of the video test is recorded practical driving test that 
comprises driver conducting certain driving maneuvers on driving polygon and driver driving in 
traffic. The results of the analysis of the most common mistakes driver examiners make when assess 
driving maneuvers, differences in driver examiners’ assessment criteria as well as compliance of 
driver examiners’ assessment criteria with that prescribed in the by law that regulates driving exam 
are presented in this paper. 

Keywords: license, driver examiner, driving exam, driving maneuvers on polygon 

1. УВОД

У Републици Србији је, у области оспособљавања кандидата за возаче, ступање 
на снагу Закона4, као и подзаконских аката који ближе уређују ову област донело 
значајне промене у односу на дотадашњу праксу. Неке од најзначајнијих свакако су, 
увођење обавезне теоријске обуке и полагање теоријског испита кандидата за возача 
пре започињања практичне обуке, као и лиценцирање кадрова за оспособљавања 
кандидата за возаче. Послови лиценцирања кадрова за оспособљавање кандидата за 
возача, у које спадају инструктори вожње, предавачи теоријске обуке и испитивачи, 
су Законом поверени Агенцији5. 

У фокусу послова Агенције у 2014. години, а нарочито у првој половини године, 
свакако су били послови лиценцирања испитивача на возачким испитима јер је од 
1. јула 2014. године ступила на снагу обавеза да сви испитивачи који желе да се баве
овим послом морају имати лиценцу за испитивача коју издаје Агенција. 

У овом раду представљена су досадашња искуства у процесу лиценцирања 
испитивача у Републици Србији, са анализом начина на који испитивачи оцењују 
полигонске радње. Анализа обухвата најчешће грешке, међусобне разлике у начину 
оцењивања између испитивача, као и усклађеност са прописаним начином 
оцењивања према одговарајућим подзаконским актима, за три полигонске радње. 

2. ПРОЦЕС ЛИЦЕНЦИРАЊА ИСПИТИВАЧА

Процес лиценцирања испитивача на возачком испиту је, поред одредби 
прописаних Законом (члан 238. и 239.), уређен са два подзаконска акта, од којих је 
један донело министарство надлежно за послове саобраћаја, а други Управни одбор 
Агенције. 

Правилник министарства надлежног за послове саобраћаја је Правилник о 
програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за 

4 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11)
5 Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (АБС) 
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одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и 
изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача („Службени гласник 
РС“, бр. 21/12), а Правилник о спровођењу испита, организацији семинара 
унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача 
(„Службени гласник РС“, бр. 53/12) донео је Управни одбор Агенције. 

Процес лиценцирања испитивача подразумева да свако лице које жели да стекне 
лиценцу за испитивача поред положеног стручног испита мора испунити одређене 
Законом прописане услове који се односе на навршене године живота (минимум 23 
године живота), поседовање лиценце за инструктора вожње, стечену стручну 
спрему, као и радно искуство у области безбедности саобраћаја на путевима. Такође, 
кандидат за испитивача у последње 4 године, исто као и инструктор вожње, не сме 
бити осуђиван за одређену групу кривичних дела, нити се против њега сме водити 
поступак, а додатни услов који мора да испуни је да у последње две године није 
имао изречену заштитну меру забране управљања моторним возилом. Иако је 
Законом предвиђено да кандидат за испитивача поседује стручну спрему као 
кандидат за предавача теоријске обуке (струковну школу саобраћајне струке 
друмског смера, односно другу високу школу најмање основне академске студије 
друге струке уз достављање доказа о пет година радог искуства на пословима 
безбедности саобраћаја), дата је једна олакшица. Наиме, сви који су обављали 
послове испитивача на дан ступања на снагу Закона (односно подзаконских аката 
који уређују оспособљавање кандидата за возаче, а који су ступили на снагу 25. 
октобра 2012. године) могу полагати стручни испит за испитивача уколико имају 
најмање две године радног искуства на пословима инструктора вожње или 
испитивача, без обзира на стручну спрему. 

Након свих извршених припрема (доношење подзаконских аката, набавка 
картица за лиценце и припрема материјала за стручни испит) и након 1.700 
лиценцираних инструктора вожње (за период јануар – октобар 2013. године) 
Агенција је 25. октобра 2013. године организовала први теоријски део стручног 
испита за испитиваче чиме је процес лиценцирања испитивача започет.  

Теоријски део стручног испита за испитивача полаже се путем теста,  за чије је 
решавање предвиђено три сата, који се састоји од укупно 140 питања распоређених 
у седам области прописаних Законом. Након положеног теоријског дела стручног 
испита кандидати за испитиваче полажу практични део стручног испита и тек када 
положе практични део стручног испита добијају лиценцу за испитивача. Процес 
лиценирања испитивача се тиме не завршава јер су сви лиценцирани испитивачи у 
законској обавези да, у петогодишњем периоду, похађају семинаре унапређења 
знања, а затим и положе испит провере знања како би задржали своју лиценцу.  

Слика 1. Шематски приказ процеса лиценцирања испитивача (архива Агенције) 

Практични део стручног испита за испитивача полаже се тако што кандидати за 
испитивача на рачунару гледају снимљену вожњу „кандидата за возача“. Како је 
организационо, временски и технички било веома тешко обезбедити и снимити 
вожњу правог кандидата за возача, Агенција је снимила искусног инструктора 
вожње и испитивача који је симулирао вожњу кандидата за возача у возилу које је 
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обезбедила Агенција и које није возило правног лица које врши оспособљавање 
кандидата за возаче. Снимљена вожња обухвата вожњу на полигону и вожњу у 
саобраћају на јавном путу, а детаљан опис полагања практичног дела стручног 
испита за испитивача дат је у наставку овог рада (Тачка 3.). 

Од почетка процеса лиценцирања до краја 2014. године Агенција је организовала 
и спровела 47 теоријских и 50 практичних делова стручног испита за испитиваче, 
чији је резултат 666 лиценцираних испитивача. 

Слика 2. Просторна расподела издатих лиценци за испитиваче, до краја 2014. године 

3. ПРАКТИЧНИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ИСПИТИВАЧЕ

На практичном делу стручног испита задатак кандидата за испитивача је да, 
током два сата, гледајући видео материјал на рачунару, оцени симулирану вожњу 
кандидата за возача који управља возилом „В“ категорије, користећи бодовну листу 
и испитни образац, а у складу са Правилником6. 

Видео материјал на практичном делу испита састоји се из снимка шест 
полигонских радњи и снимка саобраћаја на јавном путу, у укупном трајању од 
највише 25 минута.  

Слика 3. Приказ екрана видео материјала за полигонске радње (фото архива Агенције) 

Кандидат за испитивача гледа видео материјал са задатком да примећене грешке 
избодује и упише у бодовну листу, упише укупан број негативних бодова и оцени 
симулирану вожњу кандидата за возача.   

6 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“, бр. 53/12, 93/13, 116/13 и 108/14)
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Слика 4. Пример оцењивања полигонских радњи у бодовној листи 

Поред попуњавања бодовне листе, кандидат за испитивача мора попунити и 
испитни образац, који представља објашњење његове бодовне листе. Ово 
подразумева да се свака евидентирана грешка у бодовној листи мора наћи и у 
испитном обрасцу са детаљним описом тј. коментаром који се односи на учињену 
грешку кандидата за возача.  

Оцењивање полигонских радњи у испитном обрасцу (Слика 5.) кандидат за 
испитивача врши тако што: 

1) заокружује један од понуђених одговора за сваку полигонску радњу;
2) у поље Коментар уписује детаљан опис грешке, на основу које је оценио

кандидата;
3) у делу БНБ уписује број негативних бодова, и заокружује оцену није

положио НП уколико је таква оцена предвиђена за учињену грешку.

Слика 5. Пример оцењивања полигонских радњи у испитном обрасцу 

Након полигонских радњи, кандидат за испитивача гледа и оцењује снимљену 
вожњу кандидата за возача у саобраћају на јавном путу, за коју су приказ екрана 
видео материјала и садржај испитног обрасца посебно прилагођени. Видео снимак 
саобраћаја на јавном путу подељен је на пет сектора, а сваки сектор траје неколико 
минута. Кандидат за испитивача оцењује вожњу кандидата за возача у саобраћају 
на јавном путу тако што, поред евидентирања грешака у бодовној листи, уписује и 
у испитном обрасцу у сваком сектору све грешке које пронађе на видео снимку.   

Како је тема рада анализа начина оцењивања полигонских радњи кандидата за 
испитивача, аутори овог рада неће улазити у даља објашњења начина попуњавања 
испитног обрасца који се односи на оцењивање снимљене вожње кандидата за 
возача у саобраћају на јавном путу. 

Након одгледаног целог видео снимка кандидат за испитивача на крају испитног 
обрасца у табели уписује укупан број негативних бодова, укупан број констатација 
НП и заокружује коначну оцена кандидата на возачком испиту.   

4. МЕТОД И АНАЛИЗА НАЧИНА ОЦЕЊИВАЊА ПОЛИГОНСКИХ
РАДЊИ

У овом раду анализиран је начин оцењивања три полигонске радње на узорку од 
178 кандидата за испитивача, који су практични део стручног испита за испитивача 
полагали у првом кварталу 2014. године. Такође, веома је важно нагласити да су 
анализом обухваћени само кандидати за испитивача који су први пут излазили на 
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практични део стручног испита. Анализирани период изабран је из разлога што се 
по први пут овај начин полагања применио у процесу лиценцирања, па су кандидати 
за испитиваче имали минимална сазнања и искуства о начину и типу полагања 
практичног дела стручног испита, што је Агенцији омогућило да сагледа њихова 
права знања из области оцењивања кандидата за возача на практичном испиту.  

Анализирано је који проценат кандидата за испитивача (на посматраном узорку) 
је тачно оценио све три полигонске радње, две полигонске радње и само једну 
полигонску радњу, и тачно оценио сваку полигонску радњу – појединачно. 

Такође, за све кандидате за испитиваче који нису тачно оценили неку од 
полигонских радњи (у складу са описаним начином полагања практичног дела 
стручног испита за испитиваче и начином оцењивања полигонских радњи  (Тачка 
3.), посматране су и анализиране три варијабле: 

 да ли кандидат за испитивача зна да препозна грешку (заокруживањем једног
од понуђених одговора);

 да ли кандидат за испитивача зна да опише грешку коју је кандидат за возача
на снимку направио, тј. да ли зна да објасни шта је то што је приликом
извођења полигонске радње било погрешно и

 да ли кандидат за испитивача зна да бодује кандидата за возача исправно у
складу са Правилником.

Анализиране полигонске радње су: 
1) Вожња напред са променом степена преноса и уназад са променом

саобраћајне траке (Полигонска радња 1)
2) Паркирање возила подужно, вожњом уназад (Полигонска радња 2)
3) Паркирање возилом под правим углом, вожњом уназад (Полигонска

радња 3)
Извођење сваке полигонске радње прописано је чланом 16. Правилника, на 

следећи начин: 
Полигонска радња 1 изводи се према ситуацији на слици 7. Кандидат за возача 

од полазног поља „I”, убрзава возило са променом степена преноса и зауставља се 
у зауставном пољу „II”, при чему хоризонтална пројекција најистуреније тачке 
предњег дела возила на подлогу мора бити у том пољу. Из тог положаја возило се 
креће ходом уназад уз промену саобраћајне траке, пролазећи кроз пролазно поље 
„III” и поновном променом саобраћајне траке враћа се на полазно поље „I”, при чему 
се цело возило зауставља у том пољу. Приликом кретања возила ходом уназад 
кандидат за возача користи возачка огледала, односно гледа преко рамена. Током 
кретања ходом уназад од зауставног поља „II” до полазног поља „I” возило се може 
зауставити највише 2 пута и извршити један корак корекције (један корак корекције 
је кретање возилом супротно задатом смеру). 

Слика 6. Полигонска радња 1 (Правилник, 2012) 

Полигонска радња 2, изводи се према ситуацији приказаној на слици 8. 
Кандидат за возача возилом из положаја „1” креће се ходом унапред праволинијски 
до положаја „2”, одакле једним ходом уназад и највише једним ходом унапред, 
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возило зауставља на паркинг место, при чему цело возило мора бити у пољу паркинг 
места. 

Слика 7. Полигонска радња 2 (Правилник, 2012) 

Полигонска радња 3, изводи се према ситуацији приказаној на слици 9. 
Кандидат за возача возилом из положаја „1” креће се ходом унапред до положаја 
„2”, који заузима на начин који му омогућава да кретањем ходом уназад возило 
заустави на паркинг месту, при чему цело возило мора бити у пољу паркинг места. 

Слика 8. Полигонска радња 3 (Правилник, 2012) 

Такође, Правилником је прописано да Полигонску радњу 1 кандидат за возача 
изводи у једном покушају, док се Полигонске радње 2 и 3 могу изводити највише у 
два покушаја.  

5. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

Од 178 кандидата за испитиваче, 6% (11 кандидата)  није тачно оценило ни једну 
од анализираних полигонских радњи, док је њих 84% тачно оценило једну, односно 
две полигонске радње. Све три полигонске радње тачно је оценило само 10% 
кандидата за испитиваче. 

Слика 9.  Процентуални приказ броја кандидата за испитиваче који су тачно оценили 
анализиране полигонске радње 

Полигонску радњу 1 приближно исти број кандидата за испитиваче је тачно, 
односно нетачно оценио, а код оцењивања Полигонске радње 2 и Полигонске радње 
3 проценат је знатно другачији. Тачније, највећи број кандидата за испитиваче (87%) 
је тачно оценио Полигонску радњу 2, док је само 20% кандидата за испитиваче 
тачно оценио Полигонску радњу 3, тј. чак 80% кандидата за испитиваче је нетачно 
оценило ову полигонску радњу.   
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Слика 10. Процентуални приказ резултата оцењивања полигонских радњи 

Полигонска радња 1 
Од 87 кандидата за испитивача који су нетачно оценили Полигонску радњу 1 

највећи проценат њих (44%) знало је да препозна грешку коју је кандидат за возача 
на снимку направио и знало је да исправно бодује, али је дало лоше објашњење тј. 
није знало прецизно да објасни шта је кандидат за возача погрешио. Ово може за 
последицу имати да кандидати за возаче на свом правом практичном испиту од 
испитивача добију непрецизно објашњење грешке коју су учинили.  

Слика 11. Графички приказ анализираних грешака при оцењивању Полигонске радње 1 

Скоро четвртина кандидата за испитиваче који су нетачно оценили ову 
полигонску радњу не зна исправно да бодује препознату и добро образложену 
грешку. Тачније, 23% кандидата за испитиваче не зна да је корак корекције при 
извођењу Полигонске радње 1 дозвољен и да се за њу кандидату за возача не дају 
негативни бодови. Ово такође може директно утицати на исход практичног испита 
кандидата за возача, тј. кандидати могу бити оштећени јер није редак случај да од 
испитивача за дозвољени корак корекције добију негативан бод. 

Да је кандидат за возача на снимку Полигонску радњу 1 извршио исправно уз 
један корак корекције није знало да препозна 28% кандидата за испитивача, тј. 
одговори су били да је кандидат радњу извео погрешно у неким случајевима без, а 
у неким са кораком корекције. 

Полигонска радња 2 
Од 23 кандидата за испитивача који су нетачно оценили Полигонску радњу 2 

највећи проценат њих (87%) није знало да је на снимљеној вожњи кандидат за возача 
ову полигонску радњу извршио исправно из првог покушаја. Оно што неки од 
кандидата за испитиваче посматрају као грешку и негативно бодују на снимку ове 
полигонске радње је ситуација у којој кандидат за возача при кретању возила ходом 
уназад точком „гази“ испрекидану средишњу линију на полигону и што након 
уласка у означено поље паркинг места, помера возило ходом унапред (што му је 
према Правилнику дозвољено), након чега зауставља возило унутар означеног поља 
паркинг места. 

Оваквим оцењивањем кандидат за возача на практичном испиту може бити 
оштећен јер може добити негативан бод за правилно изведу полигонску радњу. 
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Слика 12. Графички приказ анализираних грешака при оцењивању Полигонске радње 2 

Полигонска радња 3 
Од 143 кандидата за испитивача који су нетачно оценили Полигонску радњу 3 

само два кандидата за испитивача су знала да препознају да је кандидат за возача на 
снимку погрешно извео ову полигонску радњу.  

Тачније, 141 кандидат за испитивача (99%) није умео да препозна да је кандидат 
за возача у првом покушају користио недозвољен корак корекције приликом 
извођења ове полигонске радње и да другог покушаја није ни било. Одговор који су 
дали је да је кандидат за возача Полигонску радњу 3 извео исправно из другог 
покушаја, тј. недозвољен корак корекције посматрају као други покушај. Кандидат 
за возача се при извођењу ове полигонске радње није вратио у почетни положај 
(Слика 9. – положај „1“), па покушао други пут, већ је извео недозвољен корак 
корекције. Када је видео да из првог покушаја не може ходом уназад да паркира 
возило под правим углом у поље означеног паркинг места, тј. да ће прегазити купе 
које обележавају паркинг место, кандидат за возача је ходом унапред померио 
возило само до положаја који му је омогућио да из поновног покушаја кретањем 
ходом уназад паркира возило у поље означеног паркинг места. 

У овом случају грешку коју кандидат за испитивача прави приликом оцењивања 
иде у корист кандидата на практичном испиту, и указује на то да примена нових 
одредби Правилника у пракси захтева одређено време. 

6. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Анализа резултата успешности кандидата за испитиваче да оцене кандидата за 
возача на три изабране полигонске радње у складу са Правилником показује да 
велика већина кандидата за испитиваче не зна правилно да оцени кандидата за 
возача. Наиме, анализа показује да скоро трећина кандидата за испитиваче (28%) не 
зна како се правилно изводи полигонска радња „Вожња напред са променом степена 
преноса и уназад са променом саобраћајне траке“, само сваки 10. кандидат за 
испитивача зна како се правилно изводи радња „Паркирање возила подужно, 
вожњом уназад“ и готово ниједан кандидат за испитивача не зна како се правилно 
изводи радња „Паркирање возилом под правим углом, вожњом уназад“. Ови 
резултати добијају на додатној тежини када се узме у обзир чињеница да су сви 
кандидати за испитаче уједно и инструктори вожње. Поставља се питање, ако као 
испитивачи показују да не знају правилан начин оцењивања ових полигонских 
радњи, како ли су као инструктори у стању да кандидата науче правилном извођењу 
ових радњи. 

Што се тиче начина бодовања, на основу анализе резултата, можемо да 
закључимо да у случају да су наши испитивачи оцењивали кандидата за возаче на 
возачком испиту, то би значило да би за Полигонску радњу 1 погрешно било 
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оцењено 57% кандидата за возаче, 91% за Полигонску радњу 2, а за Полигонску 
радњу 3 само 1% кандидатa за возаче било би оцењено у складу са Правилником. 

Ово за последицу има да испитивачи оваквим оцењивањем прве две полигонске 
радње раде на штету кандидата за возаче, док њихово непрописно оцењивање треће 
полигонске радње има за последицу да и кандидати који не изврше полигонску 
радњу по Правилнику добијају „позитивну“ оцену. Овакви резултати сугеришу да 
је степен валидности и стандардизованости возачког испита у Србији низак, јер 
велики део успешности кандидата за возача на возачком испиту зависи од 
испитивача, а не од прописа. Ауторима рада поставља се као дилема да ли у 
саобраћају учествују и возачи који још увек нису стекли довољно знања и вештина 
за безбедно и самостално управљање возилом.  

Стиче се утисак да „наши“ испитивачи нису навикли да прате прописе из области 
којом се баве, већ су навикли да „уче из праксе“, а овај утисак додатно појачава 
чињеница да је просечна пролазност кандидата за испитиваче на стручним 
испитима око 30%.  

Процес лиценцирања свакако није завршен и пред Агенцијом су у 2015. години 
велики изазови, у погледу стручног усавршавања ових кадрова, али и њиховог 
даљег лиценцирања. Усавршавање ових кадрова прописано је кроз похађање 
обавезних семинара унапређења знања (један од услова за обнављање лиценце), и 
то на начин да сваки лиценцирани испитивач мора похађати најмање један семинар 
годишње у периоду од пет узастопних година. Приказани резултати кандидата за 
испитиваче на практичном делу стручног испита свакако ће утицати на садржај ових 
семинара, јер се као неминовност, ради постизања веће стандардизације, намеће 
област Методика и техника оцењивања кандидата на возачком испиту и квалитет у 
раду (прописана Програмом обавезних семинара унапређења знања и полагања 
испита провере знања за испитивача). Петогодишњи период перманентне едукације 
лиценцираних испитивача свакако ће допринети унапређењу знања и усаглашавању 
критеријума испитивача на возачком испиту, а самим тим ће се и степен валидности 
и стандардизованости возачког испита у Србији подићи на знатно виши ниво. 
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