
Спровођење и начин полагања возачког испита 

(Чл. 232 237. Закона и чл. 630. Правилника о испиту) 

Чланови испитне комисије морају предвидети потребно време за утврђивање 
испуњености услова за одржавање теоријског, односно практичног испита, са 
циљем да испит започне у термину који је саопштен кандидату. Планирани термин 
одржавања теоријског, односно практичног испита не сме бити нарушен временом 
потребним за: утврђивање испуњености услова, оцењивање кандидата који су 
приступили теоријском, односно практичном испиту и сачињавање прописаних 
евиденција. 

Утврђивање испуњености услова за одржавање теоријског, односно 
практичног испита 

Одредбама члана 6. став 2. Правилника о испиту прописано је да теоријски, 
односно практични испит, започиње када оба члана испитне комисије утврде да су 
испуњени општи услови. 

Уколико је сумња у испуњеност општих услова изражена у току спровођења 
теоријског, односно практичног испита поступак је исти као када је сумња 
изражена пре започињања испита. На започети испит, у погледу његовог исхода, 
примењују се одредбе Правилника о испиту којима је одређен поступак приликом 
прекида теоријског, односно практичног испита, из разлога на које кандидат није 
могао утицати (члана 9. ст. 4-7. за теоријски испит и члана 30. ст. 8-11. за 
практични испит).  

Уколико је неиспуњеност општих услова настала у току спровођења 
теоријског, односно практичног испита, из разлога на које правно лице није могло 
утицати, тада није потребно обавештавати ОЈ. И у овом случају примењују се 
одредбе Правилника о испиту којима је одређен поступак приликом прекида 
теоријског, односно практичног испита (члана 9. ст. 4-7. за теоријски испит и члана 
30. ст. 7-11. за практични испит). 

Уколико кандидат одговорном лицу у правном лицу саопшти сумњу у 
испуњеност неког од општих услова за полагање возачног испита, односно сумњу у 
погледу психофизичког стања испитивача, одговорно лице може одмах или када 
непосредно процени да су изражене сумње основане, обавестити ОЈ. Уколико 
кандидат изрази сумњу ОЈ, ОЈ може захтевати од одговорног лица у правном лицу 
да изврши процену испуњености општих услова, односно психофизичког стања 
испитивача и након тога ће донети одлуку да ли је потребно извршити надзор. 

Одредбама члана 6. став 3. Правилника о испиту одређен је начин 
одређивања идентитета кандидата и том приликом, с обзиром на одредбе члана 11. 
став 7. Правилника о евиденцијама, кандидат мора имати и књижицу, коју пре 
почетка решавања теста предаје испитивачу. Књижицу испитивач преузима од 



кандидата након што он попуни податке о правном лицу и ИД броју, у тесту за 
теоријски испит. 

При утврђивању испуњености услова за полагање теоријског, односно 
практичног испита, испитивачи међусобно морају утврдити да ли испуњавају 
услове у погледу психофизичког стања и пристојног облачења што се по правилу 
врши без присуства кандидата.  

У циљу утвђивања испуњености услова одређених чланом 6. став 8. 
Правилника о испиту у погледу пристојног облачења, примењују се основна начела 
пристојног облачења испитивача и кандидата на возачком испиту: 

 кандидати и испитивачи морају бити обучени у пригодну одећу, која 
није провидна и која не садржи слике, натписе и симболе које вређају 
јавни морал или могу бити увредљивог садржаја у односу на појединце 
или групе, 

 мајице на бретеле, односно мајице и кошуље, које не покривају 
рамена, стомак и леђа нису дозвољене, 

 дубоки деколтеи нису дозвољени, 
 сукње, шорцеви и бермуде не могу бити краћи од колена у случају 

особа женског пола, 
 шорцеви и бермуде нису дозвољени за особе мушког пола, 
 папуче нису дозвољене, 
 ношење наочара за сунце, капа, качкета и сл. на теоријском испиту 

није дозвољено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


