
Испуњеност појединачних услова на полагању 
практичног испита за сваког кандидата обухвата 
проверу: 

 

 да ли кандидат испуњава прописане старосне услове, 
 да ли је кандидату изречена заштитна мера, односно мера безбедности 

забране управљања моторним возилом или му је возачка дозвола одузета 
због несавесности (утврђивање наведене чињенице се врши на основу 
провере коју је извршио ОЈ након достављања списка кандидата од стране 
правног лица), 

 да ли кандидат испуњава услове у погледу поседовања возачке дозволе из 
члана 181. Закона (утврђивање наведене чињенице се врши на основу 
провере коју је извршио ОЈ након достављања списка кандидата од стране 
правног лица и провере коју је извршило правно лице приликом 
сачињавања списка), 

 пријаве за практични испит, 
 идентитета, увидом у одговарајући документ (ова провера се врши пре 

уласка кандидата у возило), 
 поседовања књижице (књижица се преузима од кандидата пре извлачења 

испитног задатка), 
 потврде о положеном теоријском испиту и датума полагања теоријског 

испита (провера рока протеклог од дана полагања теоријског испита, 
односно утврђивање да тај рок није дужи од 12 месеци), 

 да ли кандидат поседује потврду о положеном испиту из прве помоћи (ова 
провера се неће вршити за кандидате који су теоријски испит положили до 
ступања на снагу правилника), 

 потврду о додатној теоријској обуци и практичној обуци (када је та обука 
прописана), 

 потврде о завршеној практичној обуци, 
 доказа о здравственој способности кандидата, 
 приложеног доказа о измиреним обавезама према МУП – испитивач из ОЈ 

на полеђини доказа уписује датум одржавања практичног испита и 
потврђује својим потписом,  

 да ли кандидат коме је у лекарском уверењу уписано обавезно коришћење 
помагала, иста користи приликом полагања практичног испита (ове радње 
се врше када је кандидат у возилу, пре започињања испита), 

 психофизичког стања кандидата на основу непосредне комуникације и 
понашања кандидата (по правилу ова провера се врши пре уласка 
кандидата у возило, а у случају сумње да је кандидат под утицајем 



психоактивних супстанци или алкохола, контролу кандидата врши 
овлашћено службено лице МУП које није испитивач), 

 да ли је кандидат пристојно обучен (ова провера ће се вршити у складу са 
датим начелима, пре уласка кандидата у возило), 

 да ли кандидат који полаже возачки испит за категорије возила АМ, А1, 
А2, А и B1 поседује кацигу прописану чланом 91. Закона и светлоодбојни 
прслук прописан чланом 29. Правилника о условима. 

 


