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

Број: 07/5.4.2/249-6-54/19
Дана: 2.9.2019. године

На основу члана 178. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима (“Службени гласник
БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 9/18) и члановима 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 9. Правилника о
условима и начину добијања лиценце (“Службени гласник БиХ“, број 12/07, 41/07 и 13/13), Завод за
образовање одраслих расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
За пријаву кандидата за полагање испита за стицање лиценце:
1. Предавача теоретске наставе
2. Испитивача из теоретског дијела испита
3. Испитивача из управљања моторним возилом
I УСЛОВИ:
1. За предавача теоретске наставе:
а) дипломирани инжењер саобраћаја, друмски смјер (VII степен стручне спреме, најмање 240 ECTS
бодова), који има возачку дозволу Б категорије.
2. За испитивача из теоретског дијела испита:
a) дипломирани инжињер саобраћаја, друмски смјер (VII степен стручне спреме, најмање 240 ECTS
бодова) који има возачку дозволу Б категорије или лице које има VII степен стручне спреме, најмање 240
ECTS бодова и најмање годину дана искуства на пословима безбједности саобраћаја,
б) инжињер саобраћаја, друмски смјер (VI степен стручне спреме, најмање 180 ECTS бодова) и
најмање годину дана искуства на пословима безбједности саобраћаја.
3. За испитивача из управљања моторним возилом
а) дипломирани инжињер саобраћаја, друмски смјер (VII степен стручне спреме, најмање 240 ECTS
бодова), или дипломирани правник (VII степен стручне спреме, најмање 240 ECTS бодова), или
дипломирани инжињер машинства (VII степен стручне спреме, најмање 240 ECTS бодова), или лице које
има образовање наставно-педагошког смјера (VII степен стручне спреме, најмање 240 ECTS бодова), који
имају најмање годину дана радног искуства на пословима оспособљавања кандидата за возаче или
инструктора вожње у ауто-школи;
б) инжињер саобраћаја, друмски смјер (VI степен стручне спреме, најмање 180 ECTS), или лице које
има образовање наставно-педагошког смјера (VI степен стручне спреме, најмање 180 ECTS бодова) и
најмање двије године радног искуства на пословима оспособљавања кандидата за возаче или инструктора
вожње у ауто-школи;
в) лице које има V степен стручне спреме, друмски смјер и најмање три године радног искуства на
пословима оспособљавања кандидата за возаче или инструктора вожње у ауто-школи;
г) лице које има IV степен стручне спреме, друмски смјер и најмање четири године радног искуства
на пословима оспособљавања кандидата за возаче или инструктора вожње у ауто-школи.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз краћу радну биографију кандидати су обавезни приложити обавезну документацију:
1. Уредно попуњен образац пријаве на јавни позив
2. Овјерена фотокопија доказа о испуњавању услова у погледу стручне спреме (напомена: кандидати
који имају звање дипломираног инжењера саобраћаја обавезни су приложити и овјерену копију документа
из којега је видљиво да је у питању друмски смјер, ако је то један од услова за посједовање лиценце);
3. Овјерена фотокопија личне карте (датум овјере не старији од датума објављивања Јавног позива);
4. Овјерена фотокопија возачке дозволе (датум овјере не старији од датума објављивања Јавног
позива);
5. Овјерена фотокопија дозволе инструктора вожње - ако је услов за лиценцу (датум овјере не старији
од датума објављивања Јавног позива);
6. Потврда о траженом радном искуству на пословима безбједности друмског саобраћаја - ако је
услов за лиценцу (датум не старији од датума објављивања Јавног позива);
7. Потврда о траженом радном искуству на пословима инструктора вожње у ауто-школи - ако је услов
за лиценцу (датум не старији од датума објављивања Јавног позива);
8. Увјерење да није изречена мјера безбједности или заштитна мјера забране управљања моторним
возилом (датум издавања увјерења не старији од датума објављивања Јавног позива).
У случају потребе за достављањем додатне документације, кандидати ће бити благовремено обавјештени.
О року за достављање доказа о уплати таксе за припремну наставу кандидати ће бити обавијештени путем
интернет странице Завода за образовање одраслих након истека рока за пријаву.

III ПРИПРЕМНА НАСТАВА
У случају већег броја пријављених кандидата припремна настава ће бити одржана 3. и 4. октобра 2019.
године, а у случају мањег броја пријављених кандидата, само 4. октобра 2019. године.
Припремна настава траје укупно 10 часова и одржава се у Испитном центру за полагање возачких испита,
Ђуре Даничића 2, Бања Лука. Кандидати могу локацију Испитног центра погледати на страници Завода за
образовање одраслих http://www.mpoo.org/sr-Latn/saobracaj.
Присуство је обавезно за све кандидате, а своје присуство кандидати потврђују потписом.
Кандидати ће на припремној настави добити литературу за припрему у електронској форми.
О коначном датуму и распореду припремне наставе, односно о евентуалном одгађању, кандидати ће бити
обавијештени након истека рока за пријаву на овај јавни позив, обавјештењем које ће бити објављено на
интернет страници Завода за образовање одраслих.
Кандидати који не посједују дозволу инструктора вожње обавезни су присуствовати припремној настави и
полагати сљедеће испите:
 За лиценцу предавача теоретске наставе: познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима
и педагогија;
 За лиценцу испитивача теоретског дијела испита: познавање прописа о безбједности саобраћаја на
путевима и педагогија.
Кандидати који посједују дозволу инструктора вожње обавезни су присуствовати припремној настави и
полагати сљедеће испите:
 За лиценцу предавача теоретске наставе: познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима;
 За лиценцу испитивача теоретског дијела испита: познавање прописа о безбједности саобраћаја на
путевима;
 За лиценцу испитивача из управљања моторним возилом: познавање прописа о безбједности
саобраћаја на путевима и вожња у улози испитивача (педагошка вожња).
Приликом полагања испита из предмета вожња у улози испитивача (педагошка вожња), кандидати за
добијање лиценце за испитивача из управљања моторним возилом су обавезни за потребе испита
обезбиједити возило Б категорије технички исправно, чисто и прописно опремљено.

IV ИСПИТИ
Испитни рокови:
Испити за додјелу лиценце ће бити одржани у Испитном центру за полагање возачких испита у Бањој Луци,
Ђуре Даничића број 2, у три испитна рока:
 у случају већег броја пријављених кандидата: први рок: 24. и 25. октобра; други рок: 31. октобра и
1. новембра и трећи рок: 7. и 8. новембра 2019. године. Почетак испита је у 08,00 часова;
 у случају мањег броја пријављених кандидата: први рок: 25. октобра; други рок: 1. новембра и
трећи рок: 8. новембра 2019. године. Почетак испита у је 08,00 часова.
О коначном датуму и распореду испита, кандидати ће бити обавијештени након истека рока за пријаву на
овај јавни позив, обавјештењем које ће бити објављено на интернет страници Завода за образовање
одраслих.
Рокови за достављање пријава за испите:
– за први испитни рок: до 22. октобра 2019. године до 12 сати,
– за други испитни рок: до 29. октобра 2019. године до 12 сати,
– за трећи испитни рок: до 5. новембра 2019. године до 12 сати.
Начин достављања пријаве:
Пријаву за приступање испиту и доказ о уплати кандидати могу предати на један од сљедећих начина:
 донијети лично у Завод за образовање одраслих, Вука Караџића бр. 1, Бања Лука или
 послати путем факса 051/227-863 (у овом случају оригинал доказа о уплати таксе за испит донијети са
собом на испит) или
 послати скенирано на email адресу: j.vucic@mpoo.org (у овом случају оригинал доказа о уплати таксе за
испит донијети са собом на испит).
У складу са чланом 27. Правилника о условима и начину добијања лиценце, кандидат који положеним
испитом стекне право на лиценцу предавача теоретске наставе добија и лиценцу испитивача теоретског
дијела испита, а уколико посједује важећу дозволу инструктора вожње и најмање једну годину радног
искуства на пословима обуке кандидата за возаче моторних возила, има право и на лиценцу испитивача из
управљања моторним возилом.
Испит из познавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима је елиминациони испит, те кандидати
који не положе овај испит не могу приступити полагању испита из осталих области.
Кандидати који из три покушаја не положе испит за добијање лиценце имају право приступити поновном
полагању испита годину дана након посљедњег неуспјелог полагања.
Кандидати који нису положили све испите у ранијим роковима, испитима могу приступити у једном од
рокова наведених у овом јавном позиву, уз услов да благовремено доставе пријаву на којој ће назначити
којим испитима приступају и уз пријаву приложити доказ о извршеној уплати таксе.

V ТАКСЕ
Износ таксе за припремну наставу и полагање испита за стицање лиценце одређен је тарифним бројем 71.
Закона о таксама („Службени гласник РС“ број 100/11, 103/11 и 67/13):
1) Такса за припремну наставу:
1. Познавање прописа о безбједности саобраћаја
на путевима
...............................................................................................
2. Педагогија ...................................................................................................
3. Вожња у улози испитивача (педагошка вожња) .......................................

50,00 КМ
50,00 КМ
50,00 КМ

2) Такса за полагање испита по предметима износи:
1. Познавање прописа о безбједности саобраћаја
на путевима ..................................................................................................
2. Педагогија ....................................................................................................
3. Вожња у улози испитивача (педагошка вожња) ..........................................

100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ

3) Такса за издавање увјерења о положеном испиту према тарифном броју 36. Закона о таксама износи
10,00 КМ.
4) Такса за издавање лиценце према тарифном броју 71. Закона о таксама износи 50,00 КМ по лиценци.
О року за достављање доказа о уплати таксе за припремну наставу кандидати ће бити обавијештени након
истека рока за пријаву на овај јавни позив, обавјештењем које ће бити објављено на интернет страници
Завода за образовање одраслих.

VI ОДГАЂАЊЕ ИСПИТА
У складу са чланом 20. Правилника о условима и начину за добијање лиценце (“Службени гласник БиХ“,
број 12/07, 41/07 и 13/13) кандидат који из оправданих разлога није у могућности приступити пријављеном
испиту, дужан је одјавити испит најкасније до почетка заказаног термина полагања, у супротном сматраће
се да испит није положио, те му се уплаћен износ таксе неће уважити приликом достављања сљедеће
пријаве.
Обавјештење о одгађању испита може се:
– предати лично у Заводу за образовање одраслих или
– послати скенирано на email адресу j.vucic@mpoo.org 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 има могућност пријавити приступање испиту у једном од наредних рокова и уз доказ о
уплати таксе приступити поновном испиту.

VII ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
Рок за достављање пријаве уз прописану документацију је 23. септембар 2019. годинe.
Уредно попуњен образац пријаве са пратећом документацијом кандидати могу до наведеног рока послати
путем поште препоручено на адресу: Завод за образовање одраслих, Вука Караџића бр. 1, 78000 Бањалука,
са назнаком „За лиценцирање“ 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.
О евентуалном одлагању припремне наставе, односно о року за уплату таксе за присуство припремној
настави, кандидати ће бити обавијештени путем интернет странице Завода за образовање одраслих.
За додатне информације кандидати се могу обратити путем e-maila j.vucic@mpoo.org.

ДИРЕКТОР
Горан Змијањац
Достављено:
 Испитним центрима
 Одјељењу за провођење програма и испита
 а/а

ПРИЈАВА HA ЈАВНИ ПОЗИВ

Редни број регистра: ______

За полагање испита за добијање лиценце:
 Предавач теоретске наставе
 Испитивач теоретског дијела испита
 Испитивач из управљања моторним возилом
Министарство просвјете и културе Републике Српске
Завод за образовање одраслих
Молим да ми се одобри полагање испита. 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 становања, мјесто

7.

За коју врсту лиценце полаже испит

8.
9.
10.

11.

Начин припремања испита за
полагање
Да ли је за исту лиценцу већ полагао
испит, колико пута
Да ли посједује возачку дозволу, за
коју категорију возила, када је и под
којим бројем издата
Да ли је подносиоцу пријаве
изречена мјера забране издавања,
односно одузимања возачке
дозволе, ако јест од кога и за које
вријеме

Припремна настава

Уз пријаву прилажем документацију прописану Правилником и то:
1.
..............................................................................
2.
..............................................................................
3.
..............................................................................
4.
..............................................................................
5.
..............................................................................
6.
..............................................................................
7.
..............................................................................
У .......................................
................................... год.

Подносилац пријаве,
..........................................
Контакт телефон: ...................................................
e-mail адреса ..............................……….…………………....….*



Обавезно поље: Кандидати ће у току испитних рокова о терминима испита бити обавијештени путем e-mail
адресе.

