
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 

Опште напомене 

(Члан 351. Закона и чл. 36.  и 38. Правилника о испиту) 

Одредбама чл. 232237. Закона прописани су основни услови о 
организовању, спровођењу и полагању возачког испита, а ближи услови су 
прописани Правилником о испиту. 

Одредбом члана 38. став 2. Правилника о испиту прописано је да ће правно 
лице, за које на дан ступања на снагу правилника постоји решење којим се утврђује 
да су испуњени прописани услови за делатност оспособљавања кандидата за 
возаче, почети са организовањем и спровођењем практичног испита тек када 
сачини план спровођења практичног испита - усаглашени испитни задаци оверени 
од стране правног лица и ОЈ. 

У складу са одредбама члана 351. ст. 911. Закона и одредбама члана 36. 
Правилника о испиту: 

 кандидати који су започели, а нису завршили обуку до дана ступања на 
снагу правилника, теоријски испит полажу након завршене практичне 
обуке, која се мора завршити најкасније у року од три месеца од дана 
ступања на снагу правилника и након што обаве додатну теоријску и 
практичну обуку у трајању од по најмање три часа. Ови кандидати 
практични испит полажу након положеног теоријског испита и положеног 
испита из прве помоћи. Сматра се да је кандидат започео обуку уколико је 
са њим, до ступања на снагу правилника, одржан бар један час теоријске 
обуке који је евидентиран у дневнику теоретске наставе, односно изведен 
бар један час практичне обуке који је евидентиран у књигу рада возача-
инструктора и картону о практичној обуци кандидата; 

 кандидати који су завршили практичну обуку до дана ступања на снагу 
новог правилника, теоријски испит полажу након што обаве додатну 
теоријску и практичну обуку у трајању од по најмање три часа, а практични 
испит полажу након положеног теоријског испита и положеног испита из 
прве помоћи; 

 кандидати из претходне две тачке, теоријски испит не могу полагати пре 
испуњења старосног услова за добијање возачке дозволе из члана 180. 
Закона; 

 кандидати који су положили теоријски део испита до дана ступања на 
снагу правилника, полажу практични испит након што обаве додатну 
теоријску и практичну обуку у трајању од по најмање три часа; 



 кандидати који су до дана ступања на снагу правилника којим се уређује 
издавање возачких дозвола уписани у регистар кандидата за возаче (до 
14.01.2011. године и упутства УСП) и који су започели обуку пре ступања 
на снагу правилника могу полагати теоријски и практични испит и у 
случају да не испуњавају услове у погледу поседовања возачке дозволе из 
члана 181. Закона о безбедности саобраћаја на путевима; 

 кандидати који су започели оспособљавање за возача моторних возила АМ 
категорије (пре ступања на снагу правилника су полагали и нису положили 
теоријски испит), теоријски испит полажу након што обаве додатну 
теоријску и практичну обуку у трајању од по најмање три часа, а практични 
испит полажу након положеног теоријског испита и положеног испита из 
прве помоћи. Правно лице, наведеним кандидатима који настављају 
оспособљавање у другом правном лицу, морају издати потврду да су 
полагали а нису положили теоријски испит уз обавезно навођење датума 
последњег полагања (образац ове потврде није прописан већ се издаје у 
слободној форми); 

 кандидати који су започели оспособљавање за возача возила категорије BE, 
C1E, CE, D1E и DE (пре ступања на снагу правилника су полагали и нису 
положили практични испит), практични испит полажу након што обаве 
додатну теоријску и практичну обуку у трајању од по најмање три часа; 

 кандидати који су пре ступања на снагу правилника започели 
оспособљавање за возача возила категорије А1, А2, А и F, без надзора 
возача инструктора, у складу са одредбама члана 99. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник СР Србије број 53/82“), 
теоријски испит полажу након што обаве додатну теоријску и практичну 
обуку у трајању од по најмање три часа, а практични испит полажу након 
положеног теоријског испита и положеног испита из прве помоћи. 

Кандидати који су до дана ступања на снагу правилника положили теоријски 
испит који обухвата и садржај из прве помоћи (А1, А2, А, B, C1, C, D1 и D), нису у 
обавези да полажу испит из прве помоћи најдуже до једне године од дана полагања, 
само ако полажу практични испит за категорију моторних возила за коју су 
положили теоријски испит. 

Такође, кандидати који поседују возачку дозволу, осим возача моторних 
возила категорије АМ, М и F, нису у обавези да полажу испит из прве помоћи 
уколико се оспособљавају за возача друге категорије.  

Кандидати који су положили испит из прве помоћи, нису у обавези да 
поново полажу испит из прве помоћи уколико се оспособљавају за возача друге 
категорије.  

У складу са одредбама члана 179. став 2. Закона кандидати за возача 
моторних возила категорија F и M немају обавезу обуке и полагања испита из прве 
помоћи. 



Кандидати наведени у претходном ставу теоријски и практични испит 
полажу у складу са одредбама Правилника о испиту. 


