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

 

 да ли кандидат испуњава прописане старосне услове,  
 да ли је кандидату изречена заштитне 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 теоријски испит, 
 потврда о додатној теоријској обуци и практичној обуци (када је та обука 

прописана), 
 потврде о завршеној теоријској  обуци,  
 приложеног доказа о измиреним обавезама према МУП – испитивач из ОЈ 

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

 идентитета, увидом у одговарајући документ (ова провера се врши 
приликом уласка кандидата у учионицу, пре одређивања места на ком ће 
полагати теоријски испит), 

 поседовања књижице (ова провера се врши приликом уласка кандидата у 
учионицу, а књижица се преузима од кандидата након што упише податке 
о правном лицу и ИД броју у тест за полагање теоријског испита, односно 
пре званичног објављивања времена почетка теоријског испита), 

 да ли је кандидат под дејством психоактивних супстанци или алкохола, 
утврђује се на основу непосредне комуникације и понашања кандидата (по 
правилу ова провера се врши приликом уласка кандидата у учионицу, 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, приликом уласка кандидата у учионицу, пре одређивања 
места на којем ће полагати теоријски испит). 

 


