РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net

Број: 07/5.4.2/248-5-43/19
Дана: 2.9.2019. године

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини
(“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 9/18) и чланова 2, 3, 4, 5, 6, 7. и
9. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила („Службени гласник Републике
Српске“, број 25/07), Завод за образовање одраслих објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
I
УСЛОВИ
Право оспособљавања и полагања испита, односно пријаве на Јавни позив за стицање звања инструктора
вожње моторних возила има лице које испуњава сљедеће услове:
1. Да има најмање средњу стручну спрему;
2. Да има најмање три године возачку дозволу оне категорије за коју полаже испит;
3. Да има увјерење о здравственој способности, не старије од 12 мјесеци;
4. Да му у посљедњих пет година није изречена мјера безбједности или заштитна мјера забране
управљања моторним возилом.
II
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документација се доставља уз прописани образац пријаве на јавни позив који се налази у прилогу овог
јавног позива. Образац пријаве мора бити у потпуности и читко попуњен.
Као доказ о испуњавању услова из тачке I, сваки кандидат је дужан доставити сљедеће документе:
1. Овјерену фотокопију дипломе;
2. Овјерену фотокопију личне карте (датум овјере не старији од датума објављивања Јавног позива);
3. Овјерену фотокопију возачке дозволе (датум овјере не старији од датума објављивања Јавног
позива);
4. Овјерену фотокопију дозволе инструктора вожње, уколико је кандидат посједује (датум овјере не
старији од датума објављивања Јавног позива);
5. Увјерење да у посљедњих пет година није изречена мјера безбједности или заштитна мјера
забране управљања моторним возилом (датум издавања увјерења не старији од датума објављивањаовог
јавног позива). Кандидати се за издавање увјерења могу обратити Министарству унутрашњих послова,
реферату код којег се води евиденција о возачким дозволама у мјесту пребивалишта кандидата.
Приликом достављања пријаве на овај јавни позив, кандидати нису обавезни доставити увјерење о
здравственој способности за инструктора вожње, нити извршити уплату таксе за припремну наставу,
обзиром да ће се оспособљавање за инструктора вожње у случају недовољног броја пријављених
кандидата који испуњавају услове одгодити за сљедећи рок.
О евентуалном одлагању припремне наставе, односно обавези кандидата да доставе увјерење о
здравственој способности и доказ о уплати таксе за припремну наставу, кандидати ће након истека рока за
пријаву бити обавијештени путем интернет странице Завода за образовање одраслих (www.mpoo.org).

За кандидате који нису положили све испите у ранијим роковима, испити ће бити одржани према
роковима одређеним овим јавним позивом, те су у обавези благовремено доставити пријаву на испит уз
доказ о уплати таксе за приступање испиту.
III
ПРОГРАМ ОСПОСОБЉАВАЊА (ПРИПРЕМНА НАСТАВА)
За пријављене кандидате организује се оспособљавање (припремна настава) које траје укупно 45 часова и
то:
– Познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима – 15 часова;
– Саобраћајна психологија – 10 часова;
– Педагогија – методика вожње – 10 часова;
– Познавање моторних возила, уређаја и опреме – 10 часова.
План и програм оспособљавања и полагања испита за стицање звања инструктора вожње налази се у
прилогу 1. Правилника о стицању звања возача инструктора моторних возила, а кандидати ће на
припремној настави добити литературу за припрему у електронској форми.
У случају довољног броја пријављених кандидата, припремна настава ће бити одржана у просторијама
Испитног центра за полагање возачких испита у Бањалуци, Ђуре Даничића број 2, у периоду од 7. до
11. октобра 2019. године са почетком у 08.00 часова. Кандидати могу локацију Испитног центра погледати
на страници Завода за образовање одраслих http://www.mpoo.org/sr-Latn/saobracaj .
Уколико дође до промјенe у времену или мјесту одржавања припремне наставе, кандидати ће бити
благовремено обавијештени.
Распоред предавања:
–
–
–
–
–

Понедјељак, 7. октобар 2019. године:
08.00-16.10
Саобраћајна психологија
Уторак, 8. октобар 2019. године:
08.00-15.30
Познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима
Сриједа, 9. октобар 2019. године:
08.00-16.15
Педагогија и методика вожње
Четвртак, 10. октобар 2019. године:
08.00-16.10
Познавање моторних возила, уређаја и опреме
Петак, 11. октобар 2019. године:
08.00-14.00
Познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима и управљање моторним
возилом

Присуство припремној настави је обавезно за све кандидате, а кандидати своје присуство потврђују
потписом.
IV
ИСПИТИ
Испити ће бити одржани у Испитном центру за полагање возачких испита у Бањалуци, Ђуре Даничића
брoj 2, са почетком од 8 часова.
Кандидати који присуствују припремној настави у овом року и кандидати који нису положили све испите у
претходним роковима су обавезни до датума који је одређен овим јавним позивом доставити пријаву на
којој ће назначити којим испитима приступају и уз пријаву приложити доказ о извршеној уплати таксе за
пријављене испите.
О тачним терминима почетка испита, или уколико дође до промјена у времену и мјесту одржавања испита,
кандидати ће бити обавијештени путем електронске поште.
Рокови за пријаве испита:
Рокови за достављање пријава за приступање испитима су:
– за први испитни рок: до 24. октобар 2019. године до 10 сати,
– за други испитни рок: до 31. октобар 2019. године до 10 сати,
– за трећи испитни рок: до 7. новембар 2019. године до 10 сати.

Начин достављања пријава:
Пријаву за приступање испиту и доказ о уплати кандидати могу предати на један од сљедећих начина:
– донијети лично у Завод за образовање одраслих, адреса Вука Караџића бр. 1;
– послати путем факса 051/227-863 и оригинал доказа о уплати таксе за испит донијети са собом на
испит или
– послати скенирано на email адресу j.vucic@mpoo.org и оригинал доказа о уплати таксе за испит
донијети са собом на испит.
Први испитни рок:
– 28. октобар 2019. године: познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима (писмено и
усмено) и педагогија-методика вожње (усмени дио испита);
– 29. октобар 2019. године: познавање моторних возила уређаја и опреме и педагогија-методика вожње
(практични дио испита);
– 30. октобар 2019. године: саобраћајна психологија и управљање моторним возилом (практично)
Други испитни рок:
– 4. новембар 2019. године: познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима (писмено и
усмено) и педагогија-методика вожње (усмени дио испита);
– 5. новембар 2019. године: познавање моторних возила уређаја и опреме и педагогија-методика
вожње (практични дио испита);
– 6. новембар 2019. године: саобраћајна психологија и управљање моторним возилом (практично)
Трећи испитни рок:
– 11. новембар 2019. године: познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима (писмено и
усмено) и педагогија-методика вожње (усмени дио испита);
– 12. новембар 2019. године: познавање моторних возила уређаја и опреме и педагогија-методика
вожње (практични дио испита);
– 13. новембар 2019. године: саобраћајна психологија и управљање моторним возилом (практично)
Напомена:
Кандидати који не положе испит из познавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима не могу
приступити полагању испита из осталих области. Уколико желе приступити поновном полагању испита,
обавезни су у року за пријаву испита који је одређен овим јавним позивом, доставити пријаву и уз пријаву
приложити доказ о уплати таксе.
Одгађање испита
У складу са чланом 12. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних возила („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 25/07) кандидат има право најкасније 24 часа прије почетка испита, из
оправданих разлога, у писменој форми одгодити испит без плаћања нове накнаде и приступити полагању
испита у наредном року. Обавјештење о одгађању испита може се предати лично у Заводу за образовање
одраслих или послати путем факса 051/227-863. Уколико кандидат на вријеме не одјави испит или
одустане од већ започетог испита, сматраће се да испит није положио, те се уплата таксе не признаје
приликом поновног приступања испиту.
Члан 15. став 3. Правилника о стицању звања возача-инструктора прописује да кандидат који је три пута
полагао испит из неке од испитних цјелина, а није га положио, може поново приступити полагању испита
истеком једне године од дана посљедњег неуспјелог полагања.
Полагање практичног дијела испита
У складу са Наредбом о измјенама и допунама наредбе о регулисању саобраћаја на подручју Града Бања
Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 3/19 од 28.1.2019. године) полазно мјесто за испит из
педагогије-методике вожње (практични дио испита) и управљања моторним возилом се налази на
уређеном полигону у улици Бранка Пердува. Детаљније информације, кандидати ће добити на припремној
настави из предмета управљање моторним возилом.
Приликом полагања испита из предмета педагогија – методика вожње (практични дио испита) и предмета
управљање моторним возилом, кандидати су дужни да обезбиједе одговарајуће возило које испуњава
прописане техничке услове и стандарде у погледу димензија, масе, осовинског оптерећења, уређаја и

опреме, како је то прописано чланом 20. Правилника о стицању звања возача-инструктора моторних
возила.
V
ТАКСЕ
Висина таксе за оспособљавање (припремну наставу) и полагање испита по сваком испиту појединачно
који је кандидат обавезан полагати у складу са чл. 4. и 9. Правилника о стицању звања возача-инструктора
моторних возила утврђена је тарифним бројем 71. Закона о административним таксама („Службени
гласник РС“, број 100/11, 103/11 и 67/13) и износи:
1) Такса за оспособљавање (припремна настава):
1. Познавање прописа о безбједности саобраћаја
на путевима ..................................................................................................
50,00 КМ
2. Саобраћајна психологија ............................................................................
50,00 КМ
3. Педагогија – методика вожње ....................................................................
50,00 КМ
4. Познавање моторних возила, уређаја и опреме ......................................
50,00 КМ
Такса за оспособљавање (припремну наставу) укључује материјал за припрему у електронској форми.
2) Такса за полагање испита за инструктора вожње по предметима износи:
1. Познавање прописа о безбједности саобраћаја
на путевима, полаже се писмено и усмено ............................................... 150,00 КМ
2. Саобраћајна психологија, полаже се усмено ............................................. 100,00 КМ
3. Педагогија – методика вожње,
усмени дио испита ....................................................................................... 100,00 КМ
4. Педагогија – методика вожње,
практични дио испита .................................................................................. 100,00 КМ
5. Познавање моторних возила, уређаја и опреме,
полаже се усмено ......................................................................................... 100,00 КМ
6. Управљање моторним возилом, полаже се практично:
 А/А1 категорија/поткатегорија ..................................................... 130,00 КМ
 Б/Б1 категорија/поткатегорија ..................................................... 130,00 КМ
 Ц/Ц1 категорија/поткатегорија ..................................................... 150,00 КМ
 Д/Д1 категорија/поткатегорија ..................................................... 180,00 КМ
 испит за категорије/поткатегорије ДЕ/Д1Е, ЦЕ/Ц1Е и БЕ полаже се посебно за сваку
категорију/поткатегорију. Такса за испит за сваку категорију/поткатегорију појединачно
износи 100,00 КМ.
3) Такса за издавање увјерења о положеном испиту према тарифном броју 36. Закона о таксама износи
10,00 КМ.
VI
ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Рок за достављање пријаве уз прописану документацију је 23. септембар 2019. годинe.
Попуњен образац пријаве са пратећом документацијом кандидати могу до рока наведеног у овом јавном
позиву послати путем поште препоручено на адресу: Завод за образовање одраслих, Вука Караџића бр. 1,
78000 Бањалука, са назнаком „Стицање звања инструктора вожње“ или предати лично у Заводу за
образовање одраслих. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, а
достављена документација се не враћа кандидатима.
Заинтересовани се за додатне информације могу обратити путем e-maila j.vucic@mpoo.org.

ДИРЕКТОР
Достављено:

Испитним центрима

Одјељењу за провођење програма и испита

а/а

Горан Змијањац

Република Српска
Министарство просвјете и културе
Завод за образовање одраслих

Редни број регистра: ___________

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ
За полагање испита за инструктора вожње:
 познавање прописа о безбједности саобраћаја;
 управљање моторним возилом;
 познавање моторних возила, уређаја и опреме;
 саобраћајна психологија;
 педагогија-методика вожње.
Молим да ми одобрите полагање испита за инструктора вожње. О себи дајем сљедеће податке:
1.

Име и презиме

2.

Име једног родитеља

3.

Датум, мјесто рођења
и ЈМБ

4.

Држављанство

5.

Занимање

6.

Адреса и мјесто становања

7.

За коју категорију полаже испит

8.

Начин припремања испита

9.

Да ли је за исту категорију већ
полагао испит и колико пута?

Припремна настава

Возачка дозвола:

10.

За коју категорију возила посједује
возачку дозволу или дозволу
инструктора вожње, када је и под
којим бројем издата?

11.

Да ли је подносиоцу пријаве изречена
мјера забране издавања, односно
одузимања возачке дозволе, ако јесте
од кога и за које вријеме?

Дозвола инструктора вожње:

Уз пријаву прилажем:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________

У .......................................
................................... год.

Подносилац пријаве

Контакт телефон
e-mail адреса


......................................................
......................................................
...…….................……………………....….*

Обавезно поље: Кандидати ће у току испитних рокова о терминима испита бити обавијештени путем
електронске поште.

