
МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ 

 

 

1. Циљ и задаци обуке.  

2. Васпитни делови у обуци вожње.  

3. Образовни делови у обуци вожње. 

4. Обликовање садржаја обуке.  

5. Принципи, методе и облици обуке.  

6. Методе образовања одраслих. 

7. Однос инструктора и ученика.  

8. Кодекс доброг возача.  

9. Кодекс доброг инструктора. 

10. Појам, значај и методе учења.  

11. Учење моторних радњи.  

12. Памћење и заборављање.  

13. Чиниоци успешног учења.  

14. Могућности учења одраслих.  

15. Учење вожње одраслих.  

16. Способности.  

17. Унутрашњи и спољни мотиви учења.  

18. Ставови, вредности, интересовање, емоције, избор кандидата за инструктора вожње. 

19. Проверавање и оцењивање возачких знања, вештина и навика.  

20. Тестови знања и постигнућа.  

21. Критеријски тестови. 

22. Појам наставног часа.  

23. Врсте и структура наставног часа.  

24. Дидактичко-методичка припрема за непосредан рад инструктора вожње. 

25. Наставна средства и објекти у обуци управљања возилом.  

26. Радње које претходе наставном часу обуке вожње.  

27. Маршруте за обуку вожње. 

28. Провера и припрема возила за безбедно учествовање у саобраћају на путу. 

29. Полазак возилом са места.  

30. Промена степена преноса.  

31. Одржавање правца кретања.  

32. Вожња унапред.  

33. Вожња уназад.  

34. Промена правца кретања.  

35. Заустављање и полазак возилом на путу са успоном.  

36. Употреба сигнализације на возилу. 

37. Саобраћај на путу у насељу у условима слабог, средњег и јаког интензитета 

саобраћаја.  

38. Саобраћај на путу ван насеља у условима слабог, средњег и јаког интензитета 

саобраћаја.  

39. Саобраћај на аутопуту и мотопуту. 

40. Укључивање возила у саобраћај на путу.  

41. Брзина кретања возила и избор брзине кретања у зависности од саобраћајне 

ситуације, услова пута и временских услова.  

42. Скретање.  

43. Обилажење.  

44. Мимоилажење.  

45. Претицање.  



46. Промена саобраћајне траке.  

47. Полукружно окретање.  

48. Заустављање.  

49. Нагло кочење.  

50. Кретање возила кроз кривину. 

51. Раскрснице регулисане саобраћајним знаковима.  

52. Раскрснице регулисане светлосним саобраћајним знаковима.  

53. Раскрснице регулисане наредбама које даје овлашћено лице.  

54. Нерегулисане раскрснице (правило десне стране).  

55. Раскрснице са кружним током саобраћаја.  

56. Раскрснице у више нивоа. 

57. Саобраћај пешака.  

58. Саобраћај шинских возила и поступање приликом сусрета са шинским возилом.  

59. Прелаз пута преко железничке и трамвајске пруге и поступање приликом преласка 

преко железничке и трамвајске пруге у нивоу.  

60. Саобраћај кроз тунел (подвожњак).  

61. Паркирање возила.  

62. Напуштање возила и обезбеђивање заустављеног или паркираног возила.  

63. Помоћ другим учесницима у саобраћају.  

64. Ноћни услови вожње, смањена видљивост, падавине.  

65. Кретање путем на којем се изводе радови. 

66. Теоријски и практични део возачког испита. 

67. Перманентно образовање.  

68. Стрес и сузбијање стреса.  

69. Иновирање и освежавање знања.  

70. Нужност повезивања теорије и праксе. 

 

 


