Član 6
Odgovornost za sprovođenje mera saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u cilju sticanja
znanja, veština i navika neophodnih za bezbedno učešće u saobraćaju, unapređivanja i
učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno učešće u saobraćaju
imaju:
1) porodica za saobraćajno obrazovanje i vaspitanje dece,
2) organi i organizacije nadležni za brigu o deci za donošenje programa saobraćajnog
obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta i za praćenje realizacije ovog
programa,
3) organi i organizacije nadležni za poslove obrazovanja za donošenje plana i programa
saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
školama i za praćenje realizacije ovog programa,
4) organi nadležni za unutrašnje poslove za realizaciju dela programa saobraćajnog
obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na
zahtev ovih ustanova, a posebno za rad školskih saobraćajnih patrola i saobraćajnih
patrola građana,
5) organi nadležni za poslove saobraćaja za unapređenje saobraćajnog okruženja u
zonama škola i drugim zonama sa povećanim prisustvom ranjivih učesnika u saobraćaju
i za unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju u ovim zonama,
6) organi nadležni za poslove zdravlja za edukaciju građana o zdravstvenim aspektima
bezbednog ponašanja u saobraćaju,
6a) organi nadležni za poslove odbrane, za realizaciju dela programa saobraćajnog
obrazovanja i vaspitanja u okviru ministarstva nadležnog za poslove odbrane,
7) Agencija za bezbednost saobraćaja za analizu, praćenje i unapređenje bezbednosti
saobraćaja,
8) organi lokalne samouprave za podršku u planiranju i sprovođenju svih mera i
aktivnosti saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja na nivou lokalne samouprave, kao i za
preduzimanje posebnih mera zaštite ranjivih učesnika u saobraćaju i zaštite u
određenim zonama,
9) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole za realizaciju programa saobraćajnog
obrazovanja i vaspitanja dece u okviru svojih nadležnosti,
10) stručne i naučne institucije koje se bave bezbednošću saobraćaja za praćenje
efekata i unapređenje naučnih osnova sistema saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja,
11) sredstva javnog informisanja za informisanje građana u pogledu bezbednog
učestvovanja u saobraćaju i obaveštavanju o posledicama nebezbednog ponašanja u
saobraćaju,
12) udruženja i grupe građana koje se bave bezbednošću saobraćaja, brigom o deci i
omladini da u skladu sa svojim delokrugom rada učestvuju u saobraćajnom obrazovanju
i vaspitanju;

12a) srednje stručne škole koje obrazuju vozače motornih vozila, odnosno instruktore
vožnje, za realizaciju programa obrazovanja ovih kadrova u okviru svojih nadležnosti,
12b) pravna lica koja vrše osposobljavanje kandidata za vozače, kao i reprezentativne
asocijacije ovih pravnih lica.
Nastavni planovi i programi u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama
moraju da sadrže poglavlja koja se odnose na bezbednost dece i učenika u saobraćaju.
Propise koji bliže uređuju sadržaj nastavnih planova i programa iz stava 1. tačke 3) ovog
člana donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja, na predlog Agencije za
bezbednost saobraćaja.
Svako pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače dužno je da
osposobljavanje sprovodi na način koji obezbeđuje da kandidat stekne teorijska i
praktična znanja i veštine koje su potrebne za samostalno i bezbedno upravljanje
vozilom, u saobraćaju na putu.

XII. ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ
1. Опште одредбе
Члан 206.
Оспособљавање кандидата за возаче је делатност од општег
интереса која има за циљ да кандидат за возача стекне теоријска и
практична знања и вештине потребне за самостално и безбедно
управљање возилом у саобраћају на путу.
Оспособљавање кандидата за возаче се састоји од: теоријске
обуке, практичне обуке у управљању возилом и возачког испита.
Члан 207.
Оспособљавање кандидата за возаче може да обавља само
привредно друштво или средња стручна школа која се бави образовањем
ученика за образовни профил возач моторних возила, када испуни
прописане услове и када за то добије дозволу.
-- Члан 325. (привредни преступ правно лице) - 300.000 до 2.500.000;
ОЛ – 20.000 до 200.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
Дозволом из става 1. овог члана може се одредити да се у правном
лицу из става 1. овог члана може обављати обука кандидата за возаче
само појединих категорија возила.

Дозволу из става 1. овог члана издаје министарство надлежно за
унутрашње послове.
Ако правно лице из става 1. овог члана оспособљавање кандидата
за возаче обавља ван територије организационе јединице министарства
надлежног за унутрашње послове (полицијске управе) на којој се налази
седиште правног лица, мора основати огрaнак, односно другу прописану
организациону целину и за исти добити дозволу из става 1. овог члана.
Изузетно од одредаба става 4. овог члана:
1) министарство надлежно за унутрашње послове може дозволити
да правно лице практични испит спроводи на територији насељеног
места које није на територији полицијске управе на којој се налази
седиште правног лица, при чему правно лице не мора оснивати
огранак, односно другу прописану организациону целину, и за исти
добити дозволу, ако насељено место које је седиште привредног
друштва не испуњава прописане услове за спровођење практичног
испита;
2) правно лице практичну обуку кандидата за возаче може
спроводити на свим путевима на територији Републике Србије.
Дозволу из става 1. овог члана не може добити правно лице над
којим је отворен поступак стечаја.
Уколико је правном лицу које врши оспособљавање кандидата за
возаче, до датума подношења захтева за издавање дозволе, одузимана
дозвола више од два пута за последњих 10 година, дозвола се неће
издати.
Образовање лица за образовни профил возач моторног возила, као
и ученика који се за возаче обучавају у оквиру редовног наставног плана
и програма, врше средње стручне школе по прописима које доноси
министар надлежан за образовање. Програм образовања ових лица мора
обухватити најмање садржај програма утврђеног у складу са овим
законом.
Програм оспособљавања припадника министарства надлежног за
послове одбране за возаче моторних возила које се обавља у Војсци
Србије мора обухватити најмање садржај програма утврђеног у складу са
овим законом. Ближе прописе о васпитању и образовању војних лица за
возаче моторних возила доноси министар надлежан за послове одбране.
Министарство надлежно за унутрашње послове, у складу са
прописом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих

послова, води регистар правних лица, односно њихових огранака, за које
је издало дозволу.
Министар надлежан за унутрашње послове доноси ближе прописе о
начину вођења регистра из става 10. овог члана.
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 208.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона, односно огранак
привредног друштва из члана 207. став 4. овог закона, мора да има:
1) најмање једну прописно опремљену школску учионицу за
теоријску обуку и полагање возачких испита за најмање 10
кандидата, у власништву или у закупу привредног друштва,
односно коју користи средња стручна школа. Учионица може бити
закупљена само за потребе једног правног лица, односно огранка –
мења се у: УКОЛИКО УЧИОНИЦУ КОРИСТИ ВИШЕ ПРАВНИХ ЛИЦА,
САМО ЈЕДНО ОД ЊИХ МОЖЕ ДА СЕ БАВИ ОСПОСОБЉАВАЊЕМ
ВОЗАЧА, (због рационалнијег искоришћења простора није на одмет
дозволити на пример школи страних језика или школи рачунара да
користи дели овај простор)
2) пословни простор за административне послове у власништву
правног лица или узет у закуп. Пословни простор може бити
закупљен само за потребе једног правног лица, односно огранка,
3) прописана наставна средства и учила,
4) најмање три ДВА возила „B” категорије и најмање по једно
возило за остале категорије возила, за које правно лице, односно
огранак врши обуку кандидата за возаче, која су регистрована на
правно лице или су обезбеђена по основу лизинга. Уколико се не
обавља обука кандидата за возаче моторних возила „B” категорије,
правно лице мора имати укупно најмање три ДВА возила
одговарајућих категорија која су регистрована на правно лице или
су обезбеђена по основу лизинга, - ПОДЕЉЕНИ СТАВОВИ – ЈОШ
ТРЕБА ДА ОДЛУЧИМО (због мањих места није лоше да се омогући
два возила, али због озбиљности школе као установе требало би
оставити најмање три)
5) уређени полигон за почетну практичну обуку возача, који
омогућава извођење радњи са возилом прописаних програмом
практичне обуке, у власништву правног лица, узет у закуп или дат
на коришћење решењем локалне самоуправе, - БРИШЕ СЕ (у неким

крајевима Србије тешко је доћи до полигона, а саме полигонске
радње не производе добре возаче)
6) информациону опрему која омогућава ефикасно повезивање
правног лица, односно његовог огранка, са министарством
надлежним за унутрашње послове ради достављања прописаних
података, додаје се: СА НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ СТАТИЧКОМ ИП
АДРЕСОМ, (тренутно је дозвољено користити само један интернет
линк и једну статичку ИП адресу, међутим често се дешава да се
одлажу испити или предавања ако не ради интернет у школи, са
још једним, резервним, интернет линком би овај проблем решили)
7) систем за снимање (у даљем тексту: аудио-видео систем),
постављен у учионици чије карактеристике обезбеђују сачињавање
аудио-видео записа који, сагласно карактеристикама простора у
којем је постављен, омогућава идентификацију свих кандидата и
испитивача, односно лица која врше надзор, целим током
теоријског испита и регистровање њихове међусобне комуникације.
ПОДЕЉЕНИ СТАВОВИ – (овде смо се поделили, једни хоће
снимање ПИ и ТО, други то неће – ОДЛУЧУЈЕМО ПРОСТИМ
ГЛАСАЊЕМ НА СЛЕДЕЋЕМ САСТАНКУ након разговора са осталим
колегама)
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
Министарство надлежно за унутрашње послове, у складу са
прописом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих
послова, обезбеђује Информациони систем оспособљавања кандидата за
возаче (у даљем тексту: Информациони систем) који омогућава доставу
прописаних података од стране правног лица из члана 207. став 1. овог
закона, односно огранка из члана 207. став 4. овог закона, у централну
информациону базу података коју води министарство надлежно за
унутрашње послове (у даљем тексту: централна база података).
Информациони систем мора обезбедити и повезивање министарства
надлежног за унутрашње послове са другим државним органима, односно
имаоцима јавних овлашћења, односно правосудним органима, односно
здравственим установама, у циљу обезбеђења прописаних података на
основу којих овај систем аутоматски утврђује да ли правно лице, односно
инструктори вожње, предавачи и испитивачи, који су у радном односу у
правном лицу, односно у његовом огранку, односно кандидати за возача,
испуњавају прописане услове.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона је дужно да одржава
део Информационог система и аудио-видео систем, који је у правном

лицу, односно његовом огранку, на начин који ће омогућити њихове
прописане функционалности. – ДЕФИНИСАТИ БОЉЕ
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 209.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона, односно огранак из
члана 207. став 4. овог закона, дужно је да има у радном односу, на
одређено или неодређено време:
1) са пуним радним временом, најмање три ДВА инструктора вожње
„B” категорије и најмање једног инструктора за сваку од категорија
возила за које врши оспособљавање кандидата за возаче. Уколико
правно лице не врши оспособљавање кандидата за возаче
моторних возила „B” категорије мора имати укупно најмање три
ДВА инструктора вожње одговарајућих категорија, ПОДЕЉЕНИ
СТАВОВИ – ЈОШ ТРЕБА ДА ОДЛУЧИМО (због мањих места није
лоше да се омогући два инструктора, али због озбиљности школе
као установе требало би оставити најмање три) – ОМОГУЋИТИ ДА
ЈЕДАН ИНСТРУКТОР МОЖЕ ДА РАДИ У ВИШЕ АУТО ШКОЛА
ИСТОВРЕМЕНО СА ПОДЕЉЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
2) најмање једног предавача теоријске наставе,
3) најмање једног испитивача за сваку од категорија возила за које
правно лице врши оспособљавање,
4) најмање једно лице за евидентирање података (администратор),
које путем Информационог система у централну базу података
доставља податке на прописани начин и има увид у све податке из
централне базе података који се односе на правно лице код којег је
у радном односу.
Инструктори вожње, испитивачи, предавачи и администратор
морају имати одговарајућу пријаву на обавезно социјално осигурање у
том правном лицу, у складу са одговарајућим прописима.
Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, предавач теоријске обуке
ОДНОСНО ИСПИТИВАЧ може бити ангажован и ван радног односа, по
основу уговора о допунском раду. – (бесмислено је да предавач може а
испитивач не може да ради ван радног односа, и веома је корисно јер је
приметан мањак испитивача)

Правно лице, односно његов огранак мора ангажовати правно или
физичко лице које ће бити задужено за одржавање Информационог
система и аудио-видео система, на начин који ће омогућити њихове
прописане функционалности. – брисати – (није нам ово потребно, већ је
у члану 208. написано да је правно лице дужно да то одржава, није
битно на који начин – а ова обавеза нам сам доноси још више
непотребне папирологије) – ПРОВЕРИТИ ЈЕЛ ОВО ОБАВЕЗНО ЗБОГ
ПОДАТАКА КОЈИМА ПРИСТУПА ОВО ЛИЦЕ?
У циљу аутоматског утврђивања да ли су испуњени услови из ст. 1–
3. овог члана, правно лице, путем Информационог система из члана 208.
став 3. овог закона, мора доставити у централну базу података податак о
ЈМБГ предавача теоријске обуке, инструктора вожње, испитивача и
администратора, на основу чега се из јединствене информационе базе
Централног регистра обавезног социјалног осигурања утврђује датум
почетка осигурања, основ осигурања, датум престанка осигурања, радно
време (пуно, непуно, скраћено) и податак да ли је лице запослено код
више послодаваца.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 210.
Министар надлежан за унутрашње послове доноси ближе прописе о
условима које мора испуњавати правно лице из члана 207. став 1. овог
закона, односно огранак из члана 207. став 4. овог закона.
Правно лице дужно је да обезбеди испуњеност прописаних услова
за обуку кандидата за возаче.
Правно лице ће привремено престати са теоријском
кандидата за возаче када престане да испуњава услове:

обуком

1) из члана 208. став 1. тачка 1) или,
2) из члана 208. став 1. тачка 6) или,
3) из члана 209. став 1. тачка 2) овог закона.
Правно лице ће привремено престати са практичном обуком
кандидата за возаче одређене категорије возила када престане да
испуњава услове:

1) из члана 208. став 1. тачка 4) или,
2) из члана 208. став 1. тачка 5) или, - брише се
3) из члана 208. став 1. тачка 6) или,
4) из члана 209. став 1. тачка 1) овог закона.
Правно лице ће привремено престати са организовањем и
спровођењем теоријског испита одређене категорије возила када
престане да испуњава услове:
1) из члана 208. став 1. тачка 1) или,
2) из члана 208. став 1. тачка 6) или,
3) из члана 208. став 1. тачка 7) или,
4) из члана 209. став 1. тачка 3) овог закона, у погледу испитивача
који испуњава услове за спровођење теоријског испита.
Правно лице ће привремено престати са организовањем и
спровођењем практичног испита одређене категорије возила када
престане да испуњава услове:
1) из члана 208. став 1. тачка 4) или,
2) из члана 208. став 1. тачка 5) или, - брише се
3) из члана 208. став 1. тачка 6) или,
4) из члана 209. став 1. тачка 3) овог закона.
О привременом престанку са радом правно лице ће најкасније
првог следећег радног дана обавестити орган који врши надзор. За време
привременог престанка са радом правно лице не сме вршити
оспособљавање кандидата у складу са одредбама овог члана.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
Привремени престанак рада може трајати најдуже три месеца.
О завршетку привременог престанка рада, правно лице је дужно да
обавести орган који врши надзор најкасније један дан пре почетка
наставка са радом.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000

Изузетно од одредаба става 4. тач. 1) и 4) и става 6. тачка 1) овог
члана правно лице које има најмање једно возило, односно једног
инструктора вожње, категорије „В”, најдуже у року од 30 60 дана од дана
када је престало да испуњава прописане услове из члана 208. став 1.
тачка 4), односно из члана 209. став 1. тачка 1), може да настави
оспособљавање кандидата за возаче категорије „В”. Ако до истека
наведеног рока правно лице, односно његов огранак, не обезбеди
прописани број возила, односно инструктора вожње категорије „В”,
привремено ће престати са радом и тај привремени престанак траје
најдуже два ЈЕДАН месеца. – (продужити рок за наставак рада без
услова јер је процедура за набавку другог возила – због уградње
команди, атеста и чекања на саобраћајну дозволу углавном дужа од 30
дана)
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 211.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона, односно огранак из
члана 207. став 4. овог закона, мора да води на прописан начин, тачно и
уредно прописане евиденције које води у писаној форми, односно да у
централну базу података путем Информационог система из члана 208.
став 2. овог закона доставља на прописани начин тачне податке.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000 – уколико прописане евиденције или један њихов део не
постоје, односно да се не воде на прописан начин и тачно
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000 – ако се евиденције не воде уредно
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
казниће се инструктор вожње, предавач и испитивач који евиденције не
воде не прописан начин и тачно
-- Члан 332а. (прекршај физичко лице) - 10.000 – казниће се инструктор
вожње, предавач и испитивач ако евиденције не воде уредно
Правно лице путем аудио-видео система сачињава одговарајући
аудио-видео запис теоријског испита, који је део прописаних евиденција
и који омогућава идентификацију свих кандидата и испитивача, односно
лица која врше надзор, целим током теоријског испита и регистровање
њихове међусобне комуникације. Aудио-видео запис мора поседовати
одговарајућу заштиту путем које се утврђује да ли су вршене промене у
оригиналном садржају тог записа. – брише се (није јасно шта је тачно у
питању) Аудио-видео запис се чува у просторијама правног лица на
начин који онемогућава приступ његовом садржају, осим одговорном
лицу у правном лицу, лицима које он овласти и лицима која врше надзор.

Правно лице у писаној форми води:
1) књигу активности инструктора вожње у коју инструктор вожње
евидентира податке о часовима практичне обуке које је спровео
(датум и време, код часа, име и презиме кандидата, регистарска
ознака возила, односно скупа возила, стање на путомеру возила на
почетку и крају часа, пређени пут), односно часовима теоријске
обуке, када је инструктор вожње и предавач теоријске обуке
(датум и време, код обрађених тема), односно теоријским и
практичним испитима, када је инструктор вожње и испитивач
(датум и време);
2) бодовне листе у које испитивач евидентира податке о
спроведеном практичном испиту сваког кандидата (датум и време,
име и презиме кандидата, идентификациони број кандидата, име и
презиме испитивача, број негативних бодова по радњама,
поступањима и техници вожње, ознаке недозвољених грешки,
односно угрожавања безбедности, за које је кандидат на
практичном испиту добио оцену „није положио”, укупан број
негативних бодова, укупан број констатација „није положио”, код
завршетка, односно прекида испита, када испитни задатак није
спроведен у целости, оцена на испиту).
У циљу омогућавања приступа Информационом систему, односно
подацима из централне базе података и аутоматског утврђивања, путем
Информационог система, да ли правно лице испуњава прописане услове
за спровођење оспособљавања, да ли кандидат за возача испуњава
услове за почетак оспособљавања, односно услове за спровођење
појединих делова оспособљавања, да ли стручни кадар правног лица
испуњава прописане услове, односно да ли оспособљавање спроводи на
прописани начин, односно у циљу аутоматског сачињавања прописаних
потврда, уверења о положеном возачком испиту, одговарајућих
статистичких извештаја на основу којих се предузимају мере за
отклањање недостатака и унапређење оспособљавања, правно лице за
централну базу података путем Информационог система обезбеђује:
1) податак о ЈМБГ кандидата за возача на основу чега се путем
Информационог система, из евиденција министарства надлежног за
унутрашње послове, обезбеђују подаци: име и презиме кандидата,
пол, адреса пребивалишта, односно боравишта, датум рођења (за
утврђивање испуњености старосног услова из члана 180. овог
закона), категорије возила за које кандидат поседује возачку
дозволу (за утврђивање испуњености услова у погледу поседовања
одговарајуће возачке дозволе из члана 181. овог закона, односно
услова из члана 212. став 3. овог закона), након чега

Информациони систем аутоматски генерише идентификациони број
кандидата и датум уписа, ако кандидат испуњава услове за почетак
оспособљавања;
2) број телефона и e-mail кандидата путем којих се кандидату
достављају потребне информације, односно омогућава приступ
Информационом систему;
3) податке из уверења о здравственој способности за категорију
возила за коју се кандидат обучава (број, датум издавања, назив
здравствене установе која је уверење издала, ограничења и унети
рокови), на основу којих се путем Информационог система утврђује
да ли кандидат испуњава услов за започињање практичне обуке из
члана 216. став 2. овог закона;
4) податак о датуму склапања уговора о оспособљавању на основу
којег се путем Информационог система утврђује да је кандидат
испунио услов из члана 219. став 1. овог закона;
5) податке о спроведеном оспособљавању: часовима теоријске
обуке (датум и време, код обрађених тема, име и презиме
кандидата, име и презиме предавача теоријске обуке), теоријским
испитима (датум и време, име и презиме кандидата, име и презиме
испитивача, бројеви испитних питања која чине тест за полагање
теоријског испита, бројеви испитних питања на које кандидат није
дао тачан одговор, број поена, оцена на испиту), часовима
практичне обуке (датум и време, код часа, име и презиме
кандидата, име и презиме инструктора вожње, регистарска ознака
возила, односно скупа возила, стање на путомеру возила на
почетку и крају часа, пређени пут), практичним испитима (податке
из бодовних листа испитивача, у складу са одредбом става 3. тачка
2) овог члана, коначна оцена на испиту, регистарска ознака
возила, односно скупа возила, са којим је спроведен испит), на
основу
којих
Информациони
систем
аутоматски сачињава
одговарајуће потврде о завршеним деловима оспособљавања,
односно Уверење о положеном возачком испиту;
6) податке о задуженим књигама активности инструктора вожње
(број књиге, име и презиме инструктора вожње који је књигу
задужио, датум задужења, односно раздужења књиге, име и
презиме лица које је инструктора вожње задужило, односно
раздужило књигом);
7) податак о ЈМБГ предавача теоријске обуке, инструктора вожње и
испитивача, на основу којег се путем Информационог система
обезбеђују одговарајући подаци из евиденција министарства

надлежног за унутрашње послове (категорије возила за које
наведени стручни кадар правног лица поседује возачку дозволу,
датум од када и до када важи издата возачка дозвола за одређену
категорију, датум престанка важења последње мере забране
управљања возилом, да ли су у последње четири године изречене
правноснажне пресуде за кривична дела – тешка дела против
безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела,
против службене дужности), односно правосудних органа (подаци о
покренутим истрагама за кривична дела – тешка дела против
безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела,
против службене дужности), односно Агенције (подаци: број
одговарајуће лиценце и датум важења), односно здравствених
установа (подаци из уверења о здравственој способности за возача
моторних возила: број, датум издавања, назив здравствене
установе која је уверење издала, ограничења и унети рокови), на
основу којих Информациони систем аутоматски утврђује да ли
наведени стручни кадар правног лица испуњава прописане услове
из чл. 189, 221, 224. и 238. овог закона;
8) податак о ЈМБГ администратора, одговорног лица у правном лицу
и лица задуженог за одржавање Информационог система у циљу
омогућавања
приступа
Информационом
систему,
односно
одговарајућим подацима из централне базе података, у складу са
прописаним овлашћењима за приступ;
9) број телефона и e-mail администратора, одговорног лица у
правном лицу, предавача теоријске обуке, инструктора вожње,
испитивача и лица задуженог за одржавање Информационог
система путем којих се истим достављају потребне информације;
10) податке о возилима за оспособљавање кандидата за возаче
(број шасије и регистарска ознака) на основу којих се путем
Информационог система обезбеђују одговарајући подаци из
евиденције министарства надлежног за унутрашње послове
(матични број власника, односно ЈМБГ, у случају возила за
оспособљавање које је власништво особе са инвалидитетом), а на
основу којих Информациони систем аутоматски утврђује да ли
правно лице испуњава прописане услове у погледу возила из члана
208. став 1. тачка 4) овог закона.
Изузетно од одредаба става 3. овог члана, правно лице не мора
водити у писаној форми књиге активности инструктора вожње и бодовне
листе, ако инструктор вожње, односно испитивач, податке о спроведеним
активностима, односно практичном испиту, уноси у реалном времену у
централну базу података.

Подацима из централне базе података могу приступити овлашћена
лица министарства надлежног за унутрашње послове која врше надзор
над поштовањем прописа из области оспособљавања кандидата за
возаче, односно испитивачи овог министарства, која су евидентирана у
Информационом систему.
У циљу обезбеђења приступа овлашћеним лицима Информационом
систему, односно утврђивања да ли испитивачи испуњавају прописане
услове, министарство надлежно за унутрашње послове путем
Информационог система обезбеђује:
1) ЈМБГ овлашћених лица која врше надзор;
2) ЈМБГ испитивача, на основу којег се путем Информационог
система
обезбеђују
одговарајући
подаци
из
евиденција
министарства надлежног за унутрашње послове (категорије возила
за које испитивачи поседују возачку дозволу, датум од када и до
када важи издата возачка дозвола за одређену категорију, датум
престанка важења последње мере забране управљања возилом, да
ли су у последње четири године изречене правноснажне пресуде за
кривична дела – тешка дела против безбедности јавног саобраћаја,
из групе против живота и тела, против службене дужности),
односно правосудних органа (подаци о покренутим истрагама за
кривична дела – тешка дела против безбедности јавног саобраћаја,
из групе против живота и тела, против службене дужности),
односно Агенције (подаци: број одговарајуће лиценце и датум
важења), односно здравствених установа (подаци из уверења о
здравственој способности за возача моторних возила: број, датум
издавања, назив здравствене установе која је уверење издала,
ограничења и унети рокови), на основу којих Информациони систем
аутоматски утврђује да ли испитивачи министарства надлежног за
унутрашње послове испуњавају прописане услове из чл. 189, 209,
221, 224. и 238. овог закона;
3) број телефона и e-mail овлашћених лица која врше надзор,
односно испитивача.
При спровођењу практичног испита испитивачи министарства
надлежног за унутрашње послове воде у писаној форми бодовне листе у
које евидентирају податке о практичном испиту у складу са одредбом
става 3. тачка 2) овог члана.
Подаци о оспособљавању кандидата за возаче чувају се трајно у
централној бази података.

Сигурносна копија аудио-видео записа чува се на медијуму
независном од радне меморије уређаја за снимање, за период од једне
године од дана када је аудио-видео запис сачињен.
Подаци из евиденција које правно лице, односно министарство
надлежно за унутрашње послове, воде у писаној форми, чувају се
најмање две године од дана од када је у те евиденције унет последњи
податак.
Министарство надлежно за унутрашње послове врши анализу
података из централне базе података и сачињава одговарајуће
извештаје, у циљу предузимања мера за унапређење оспособљавања
кандидата за возаче и прописаних мера у случају када се
оспособљавање не спроводи на прописан начин.
Додати став – ПОДАЦИ КОЈИ СУ УНЕТИ У ЦЕНТРАЛНУ БАЗУ
ПОДАТАКА МОГУ ДА СЕ МЕЊАЈУ У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА УНОСА.
СТАРИ ПОДАТАК СЕ ЧУВА ТАКО ДА СВАКА ИЗМЕНА МОЖЕ ДА СЕ
ПРЕГЛЕДА.
Право на увид у податке из евиденција прописаних овим чланом се
остварује у складу са прописима о заштити података о личности.
Ближе прописе о начину вођења и чувања евиденција прописаних
овим чланом доноси министар надлежан за унутрашње послове.
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 212.
Оспособљавање кандидата за возаче правно лице из члана 207.
став 1. може започети најраније 12 месеци пре него што кандидат за
возача испуни старосни услов из члана 180. овог закона.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
казниће се предавач, односно инструктор вожње
Кандидат за возача не може започети, односно наставити
оспособљавање у време трајања заштитне мере, односно мере
безбедности забране управљања моторним возилом, као ни за време док
му је возачка дозвола одузета због несавесности. – брише се – (нема
потребе да се забрани обука за време ових казнених мера, напротив, ово
би помогло кандидату да промени свој став и не поново грешку)
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
казниће се кандидат за возача

Правно лице не може започети оспособљавање кандидата за возача
за управљање возилима одређене категорије, ако не испуњава услове у
погледу поседовања возачке дозволе прописане одредбама члана 181.
овог закона.
*Службени гласник РС, број 24/2018

2. Теоријска обука
Члан 213.
Теоријска обука у управљању возилом се остварује по прописаном
програму обуке.
Теоријска обука управљања возилом мора да има садржаје који ће
омогућити да кандидат након завршетка оспособљавања стекне потребна
знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у
саобраћају на путу.
Програм теоријске обуке кандидата за возаче доноси министар
унутрашњих послова.
Члан 214.
Теоријска обука обухвата најмање следеће градиво:
1) правила саобраћаја и саобраћајна сигнализација – појам и
значај правила саобраћаја, примена правила, појам и значење
саобраћајних знакова и знаци које дају овлашћена службена лица,
2) возач – значај и утицај возача на безбедност саобраћаја,
особине и поступци возача који утичу на безбедност саобраћаја,
социолошки чиниоци који утичу на понашање возача, значај
процена саобраћајне ситуације и начин доношења одлука возача,
оријентација возача у времену и простору, психолошки чиниоци
који утичу на процене, доношење и спровођење одлука возача у
току вожње, време реакције, пажња и умор возача, промене код
возача које настају услед коришћења алкохола и/или других
психоактивних супстанци чија је употреба забрањена пре и за
време вожње,
3) пут – појам пута, карактеристике пута које су од значаја за
безбедност саобраћаја, утицај временских прилика на стање пута и
безбедно одвијање саобраћаја и ноћни услови вожње,
4) возило – појам и особине возила које утичу на безбедно
одвијање саобраћаја на путевима, значај и утицај техничке

исправности возила на безбедно одвијање саобраћаја, значај и
утицај оптерећења и начина оптерећења возила на безбедност
саобраћаја, основни склопови и уређаји возила и њихов утицај на
безбедност саобраћаја на путу, најчешће неисправности возила и
могућности њиховог отклањања од стране возача расположивом
опремом и средствима,
5) пасивна безбедност возила – појам и значај, утицај појединих
делова и склопова возила на пасивну безбедност и делови,
склопови и уређаји возила чији је основни циљ обезбеђивање
пасивне безбедности,
6) остали учесници у саобраћају – појам и њихове особине које
утичу на безбедно одвијање саобраћаја, карактеристике понашања
у саобраћају деце, старих лица, особа са посебним потребама,
пешака, бициклиста, мотоциклиста и других лица, појам,
карактеристике и утицај шинских возила на безбедно одвијање
саобраћаја, могући утицај животиња на безбедно одвијање
саобраћаја на путу,
7) опште одредбе – прописи везани за право на управљање
возилом у саобраћају на путу, право учешћа возила у саобраћају на
путу, време управљања возилом у саобраћају на путу и одмори
возача, поступак у случају саобраћајне незгоде и посебне мере
безбедности,
8) мере предострожности приликом напуштања возила,
9) основи економичне вожње и утицај саобраћаја на стање животне
средине и њено угрожавање,
10) опасности које настају услед непоштовања прописа из области
безбедности саобраћаја, могуће штетне последице непоштовања
прописа и казнене мере за учиниоце повреда одредби и прописа из
области безбедности саобраћаја (казна затвора, новчана казна,
мере безбедности и заштитне мере),
11) теоријско објашњење радњи са возилом у саобраћају на путу и
поступање возача у саобраћају на путу – основне радње возилом:
полазак, вожња унапред, вожња уназад, промена правца кретања и
заустављање возила, укључивање возила у саобраћај на путу,
избор брзине кретања возила у зависности од саобраћајне
ситуације и услова пута и времена, скретање, обилажење,
мимоилажење, претицање, промена саобраћајне траке, полукружно
окретање, заустављање и нагло кочење, уступање права првенства
пролаза, поступање возача при наиласку и пролазак кроз

раскрсницу на којој је саобраћај регулисан правилом десне стране,
саобраћајним знаком, светлосним саобраћајним знаком и знацима и
наредбама које даје овлашћено лице, поступање возача при
наиласку на пешачки прелаз, прелаз пута преко железничке и
трамвајске пруге и вожња кроз тунел, поступање возача у условима
падавина, смањене видљивости, у ноћним условима и када се креће
путем на којем се изводе радови.
Пре почетка спровођења теоријске обуке правно лице обезбеђује
сваком кандидату, на трајно коришћење, стручну литературу за
оспособљавање кандидата за возаче. – брише се (само повећава
трошкове кандидата, а литература може да се да и у електронском
облику, а као и свака књига ако кандидат жели моће да је купи)
-- Члан 332. (прекршај физичко лице) - 10.000 до 20.000 – казниће се
предавач
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
Ближе прописе о начину спровођења теоријске обуке кандидата за
возаче доноси министар унутрашњих послова.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона дужно је да
теоријску обуку кандидата за возаче обавља на прописан начин. –
изменити ПРЕДАВАЧ МОРА ДА ИМА ВИШЕ ОДГОВОРНОСТИ , ПРАВНО
ЛИЦЕ ДА БУДЕ ОДГОВОРНО САМО АКО ИСТИ ПРЕДАВАЧ ПРАВИ ИСТЕ
ПРОПУСТЕ ТРИ И ВИШЕ ПУТА
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
казниће се предавач
*Службени гласник РС, број 24/2018

3. Практична обука
Члан 215.
Практична обука обухвата овладавање вештинама у управљању
возилом у саобраћају на путу, у погледу:
1) провере и припреме
саобраћају на путу,

возила

за

безбедно

учествовање

у

2) употребе команди и уређаја возила,
3) извођења прописаних радњи возилом на уређеном полигону, брише се – НЕМА ВИШЕ ПОЛИГОНА

4) извођења радњи возилом у саобраћају на путу из члана 214.
став 1. тачка 11) овог закона,
5) управљања возилом у саобраћају на путу у насељу, у условима
слабог, средњег и јаког интензитета саобраћаја,
6) управљања возилом у саобраћају на путу ван насеља, у
условима слабог, средњег и јаког интензитета саобраћаја,
7) управљања возилом на путу у насељу и ван насеља, у ноћним
условима,
8) увежбавања радњи возилом и поступање возача у различитим
саобраћајним ситуацијама,
9) развијања односа поверења и поштовања према другим
учесницима у саобраћају, стицања навике помагања другим
учесницима у саобраћају и предузимања мера да не дође до
саобраћајне незгоде.
Ближе прописе о начину спровођења практичне обуке кандидата за
возаче доноси министар унутрашњих послова.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона дужно је да
практичну обуку кандидата за возаче обавља на прописан начин.
изменити ИНСТРУКТОР МОРА ДА ИМА ВИШЕ ОДГОВОРНОСТИ , ПРАВНО
ЛИЦЕ ДА БУДЕ ОДГОВОРНО САМО АКО ИСТИ ИНСТРУКТОР ПРАВИ ИСТЕ
ПРОПУСТЕ ТРИ И ВИШЕ ПУТА
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
казниће се инструктор вожње
Члан 216.
Са практичном обуком кандидата за возаче може се отпочети тек
након што кандидат за возача положи теоријски испит.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона не сме отпочети са
практичном обуком кандидата за возача који нема уверење о
здравственој способности за категорију возила за коју се обучава,
односно отпочети или обављати практичну обуку ако је од издавања тог
уверења протекло више од једне године.

-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 217.
Кандидат за возача који врши практичну обуку сме управљати
возилом оне категорије за коју се обучава само под надзором
инструктора вожње.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
Инструктор вожње у току једног часа практичне обуке, може
обучавати само једног кандидата за возача.
-- Члан 332. (прекршај физичко лице) - 10.000 до 20.000
*Службени гласник РС, број 24/2018

4. Права и обавезе кандидата за возаче
Члан 218.
Влада одређује најнижу и највишу цену теоријске и практичне
обуке, на предлог министарства надлежног за унутрашње послове, а по
прибављеном мишљењу министарства надлежног за трговину.
Правно лице не може одредити нижу или вишу цену обуке од цене
одређене на начин из става 1. овог члана.
-- Члан 325. (привредни преступ правно лице) - 300.000 до 2.500.000;
ОЛ – 20.000 до 200.000
У укупну цену теоријске и практичне обуке укључено је и издавање
свих потврда у вези са наведеним обукама и стручна литература из
члана 214. став 2. овог закона.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
*Службени гласник РС, број 24/2018

Члан 219.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона и кандидат за возача
обавезно, пре почетка обуке, склапају уговор о условима под којима ће
се обавити обука, чије одредбе морају бити у складу са овим законом.
Овим уговором се мора посебно утврдити да је кандидат за возача
упознат да ће се током теоријског испита вршити аудио-видео снимање,
као и прописати међусобни односи у случају престанка оспособљавања у
том правном лицу. Када је кандидат малолетан, уговор са правним лицем
склапа један од родитеља или старатељ.
Правно лице не може почети обуку кандидата за возача пре него
што буде склопљен уговор из става 1. овог члана.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
Додати став: КАНДИДАТ НЕ МОЖЕ БИТИ УПИСАН У ИСТО ВРЕМЕ ЗА
ИСТУ КАТЕГОРИЈУ У ДВЕ АУТО ШКОЛЕ.
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 220.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона, на захтев
кандидата, издаје потврде о завршеној теоријској и практичној обуци и
потврде о броју сати теоријске и практичне обуке које је имао кандидат у
случају престанка оспособљавања у том правном лицу.
Потврде из става 1. овог члана морају се издати након завршене
теоријске и практичне обуке, односно у случају прекида наведених
обука, у року од три дана од дана подношења захтева И ПО ИЗМИРЕНИМ
ОБЕВЕЗАМА ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ ПРЕМА ПРАВНОМ ЛИЦУ.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
*Службени гласник РС, број 24/2018

5. Предавач теоријске обуке
Члан 221.
Предавач теоријске обуке мора да испуњава прописане услове и да
има дозволу (лиценцу) за предавача теоријске обуке.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
казниће се предавач

Предавач теоријске обуке мора испуњавати следеће услове:
1) да има завршене најмање основне студије саобраћајне струке из
области саобраћајног инжењерства – усмерења друмски саобраћај,
односно завршене студије друге струке у трајању од најмање
четири године и најмање пет година радног искуства у области
безбедности саобраћаја,
2) да има најмање три године возачку дозволу за возила B
категорије,
3) да има завршену обавезну припремну наставу и положен стручни
испит за предавача,
4) да је од престанка важења последње мере забране управљања
возилом, која му је изречена, протекло више од две године, брише се - (ово нема никаквог смисла, не треба забрањивати право
на рад, довољна је и сама казна којом се забрањује управљање
возилом)
5) да у последње четири ДВЕ године није правноснажно осуђиван
за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног
саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене
дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична
дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела. –
(четири године је предуг период, а да се води истрага или је
подигнута оптужница нема смисла јер на суду може бити
ослобођен)
Дозволу (лиценцу) из става 1. овог члана издаје, обнавља и
одузима Агенција.
Дозвола (лиценца) за предавача теоријске обуке има рок важења
пет година.
Дозвола (лиценца) из става 1. овог члана ће се обновити предавачу
теоријске обуке ако је присуствовао обавезним семинарима унапређења
знања.
Уколико је предавачу теоријске обуке, до датума подношења
захтева за издавање дозволе за предавача теоријске обуке, одузимана
дозвола (лиценца) више од два пута за последњих 10 година, дозвола се
неће издати.
Дозвола (лиценца) за предавача теоријске обуке издаје се на
заштићеном обрасцу и садржи податке: презиме, име, датум и место
рођења, датум издавања лиценце, рок важења лиценце, издавалац

лиценце, број/серијски број лиценце, својеручни потпис, пребивалиште,
фотографија.
Послове наведене у ставу 3. овог члана Агенција обавља као
поверене.
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 222.
Програм за полагање стручног испита за предавача теоријске обуке
обухвата садржаје из области:
1) саобраћајне етике,
2) безбедности друмског саобраћаја,
3) прописа безбедности саобраћаја, обуке возача и полагања
возачких испита,
4) теорије извођења радњи са возилом у саобраћају на путу,
5) методику извођења теоријске обуке.
Програм за припремну наставу и полагање стручног испита за
предавача теоријске обуке, програм обавезних семинара унапређења
знања, начин полагања стручног испита, рокове за одржавање семинара
и изглед обрасца дозволе (лиценце) ближе ће прописати министар
надлежан за послове саобраћаја на предлог Агенције.
Агенција организује припремну наставу за полагање стручног
испита, спроводи стручни испит, организује семинаре унапређења
знања, прописује и води регистар предавача теоријске обуке у
електронском облику. Регистар предавача теоријске обуке садржи
евиденције о припремној настави, стручном испиту, семинарима
унапређења знања и издатим, обновљеним и одузетим дозволама
(лиценцама) за предавача теоријске обуке.
Регистар предавача теоријске обуке садржи податке: редни број,
име (име једног родитеља), презиме и ЈМБГ, датум и место рођења,
адреса становања, пребивалиште, датум и место окончања припремне
наставе, датум и место полагања стручног испита, број/серијски број
дозволе (лиценце), датум издавања дозволе (лиценце), рубрику за
напомену, својеручни потпис, фотографија, електронска адреса, број
контакт телефона.
Послове из става 3. овог члана Агенција обавља као поверене.
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6. Инструктор вожње
Члан 223.
Инструктор вожње образује се у систему средњег образовања.
Испит за инструктора вожње може полагати возач који је навршио
21 годину живота и има најмање три године возачку дозволу за возаче
возила оне категорије за коју полаже испит за инструктора вожње.
Ближе прописе о програму, условима и начину образовања и
полагања испита за инструктора вожње доноси министар надлежан за
послове образовања.

Члан 224.
Практичну обуку може да обавља инструктор вожње који испуњава
прописане услове и има дозволу (лиценцу) за инструктора вожње.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
Инструктор вожње мора испуњавати следеће услове:
1) да има положен испит за возача инструктора или стечену (јавну
школску исправу) школску диплому за инструктора вожње
одговарајуће категорије,
2) да је здравствено способан,
2а) да је од престанка важења последње мере забране управљања
возилом, која му је изречена, протекло више од две године, брише се - (ово нема никаквог смисла, не треба забрањивати право
на рад, довољна је и сама казна којом се забрањује управљање
возилом)
3) да у последње четири ДВЕ године није правоснажно осуђиван за
кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја,
из групе против живота и тела, против службене дужности, као и да
се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није
подигнута оптужница за ова кривична дела. - (четири године је
предуг период, а да се води истрага или је подигнута оптужница
нема смисла јер на суду може бити ослобођен)
Дозволу (лиценцу) из става 1. овог члана издаје, обнавља и
одузима Агенција.

Дозвола (лиценца) за инструктора вожње има рок важења пет
година.
Дозвола (лиценца) из
инструктору вожње ако је:

става

1.

овог

члана

ће

се

обновити

1) присуствовао обавезним семинарима унапређења знања и
2) здравствено способан.
3) ПОЛОЖЕН ИСПИТ ПОЗНАВАЊА САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА
Дозвола за инструктора вожње одређене категорије важи само у
време када и његова возачка дозвола за ту категорију возила.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000 – у случају да је рок важења возачке дозволе истекао
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
осим када је возачкој дозволи истекао рок важења
-- Члан 332. (прекршај физичко лице) - 10.000 до 20.000 – у случају да
је рок важења возачке дозволе истекао
Уколико је инструктору вожње, до датума подношења захтева за
издавање дозволе за инструктора вожње, одузимана дозвола (лиценца)
више од два пута за последњих 10 година, дозвола се неће издати.
Дозвола (лиценца) за инструктора вожње издаје се на заштићеном
обрасцу и садржи податке: презиме, име, датум и место рођења, датум
издавања лиценце, рок важења лиценце, издавалац лиценце,
број/серијски
број
лиценце,
својеручни
потпис,
пребивалиште,
фотографија, категорије возила за које је дозвола (лиценца) издата,
датум првог издавања дозволе (лиценце) за сваку категорију, датум до
кога важи дозвола (лиценца) за сваку категорију, напомена.
Послове из става 3. овог члана Агенција обавља као поверене.
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Члан 225.
Агенција организује семинаре унапређења знања, обавља проверу
знања, прописује и води регистар издатих дозвола (лиценци) за
инструктора вожње.
Програм обавезних семинара унапређења знања, начин полагања
провере знања, рокове за одржавање семинара и изглед и садржај
обрасца дозволе (лиценце) ближе ће прописати министар надлежан за
послове саобраћаја на предлог Агенције.

Послове из ст. 1. и 2. овог члана Агенција обавља као поверене.
Члан 226.
Инструктор вожње може практичну обуку обављати само са
кандидатима за возаче који се оспособљавају код правног лица из члана
207. став 1. овог закона у којем је он у радном односу, у складу са
одредбама члана 209. овог закона.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
За време извођења практичне обуке, инструктор вожње мора код
себе имати возачку дозволу (лиценцу) за инструктора вожње.
-- Члан 334. (прекршај физичко лице) - 3.000
За време извођења практичне обуке, инструктор вожње мора код
себе имати књигу практичне обуке инструктора вожње и књижицу обуке
кандидата за возача и дужан их је дати на увид овлашћеном службеном
лицу Министарства унутрашњих послова.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
-- Члан 332. (прекршај физичко лице) - 10.000 до 20.000
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Члан 227.
Инструктор вожње може имати највише осам часова практичне
обуке кандидата за возаче у току радног дана.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
Инструктор вожње између два радна дана мора имати прекид у
обављању своје делатности у трајању од најмање 11 сати. – брише се
(нема смисла ова одредба јер паузе између часова служе као одмор
инструктору, никада не возе без престанка више од 90 минута. Такође
сам начин обуке компликује одређивање паузе – ноћна вожња па
следећи дан дневна)
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
Инструктор вожње између часова практичне обуке мора имати
одмор у трајању од најмање 10 минута, осим када са истим кандидатом
за возача изводи два спојена часа, након чега мора имати одмор у

трајању од најмање 20 минута. – РАЗМИСЛИТИ (можда би требало
евалуацију убацити у време трајања часа од 45 минута, а паузе ставити
од 15 и 30 минута)
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
-- Члан 332. (прекршај физичко лице) - 10.000 до 20.000
У току недеље инструктор вожње мора имати најмање један
слободан дан.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана
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Члан 228.
За време обављања практичне обуке у возилу којим се спроводи
практична обука, осим инструктора вожње и кандидата за возача, могу
се налазити и:
1) овлашћена лица органа надлежног за вршење надзора,
2) одговорно лице, односно лица која је оно овластило, када врше
контролу спровођења практичне обуке,
3) други инструктор вожње из правног лица, који том приликом не
спроводи практичну обуку,
4) највише два кандидата за возача који се оспособљавају у том
правном лицу за управљање возилом те категорије.
5) друго лице са које има лиценцу инструктора, испитивача или
предавача а није запослено у правном лицу
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
-- Члан 333. (прекршај физичко лице) - 5.000
За време практичне обуке кандидат за возача код себе мора имати
и ставити на увид доказ (КОПИЈУ ИЛИ ОРИГИНАЛ) о здравственој
способности за возача, потврду о положеном теоријском испиту – брише
се (више нема обавезе издавања), личну карту – брише се (другим
законом је дефинисана обавеза ношења личне карте) додати: ИСПИС СА
ЧИПА ЛИЧНЕ КАРТЕ, односно други документ са фотографијом уколико
због старости не испуњава услов за издавање личне карте.

-- Члан 333. (прекршај физичко лице) - 5.000 – казниће се кандидат за
возача
Час практичне обуке не може почети док се инструктор вожње не
увери да су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
-- Члан 333. (прекршај физичко лице) - 5.000
Изузетно од става 1. овог члана, за време обављања практичне
обуке кандидата за возаче моторних возила категорија А, А1, А2, АМ, F,
М и В1, у возилу којим се спроводи практична обука налази се само
кандидат, а надзор над спровођењем обуке инструктор вожње врши из
другог возила.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
-- Члан 332. (прекршај физичко лице) - 10.000 до 20.000
Надзор над спровођењем обуке из става 4. овог члана врши се из
другог возила, које се при том не користи за обучавање другог
кандидата, непосредним праћењем кандидата који се обучава, уз
коришћење одговарајуће комуникационе опреме која омогућава
одржавање везе без ангажовања руку.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
-- Члан 332. (прекршај физичко лице) - 10.000 до 20.000
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7. Возила за оспособљавање кандидата за возаче
Члан 229.
Возило за оспособљавање кандидата за возаче возила B категорије
мора имати уграђене дупле ножне команде, осим команде за убрзавање,
а возила категорије C и D уместо дуплих команди могу имати уграђену
команду помоћне-паркирне кочнице на дохват руке инструктора вожње.
Возило за оспособљавање кандидата за возаче возила B категорије
не може имати аутоматски мењач. – брише се (ових возила је све више, и
број ће само да расте. Нормално је да и обуку радимо на овим возилима.)
Брисан је ранији став 3. (види члан 85. Закона - 24/2018-70)
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
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Члан 230.
Моторно и прикључно возило за оспособљавање кандидата за
возаче, када учествује у саобраћају и када се на њему оспособљава
кандидат за возача, мора бити означено на прописан начин.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000
-- Члан 332. (прекршај физичко лице) - 10.000 до 20.000
Ближе прописе о условима које морају испуњавати возила за
оспособљавање кандидата за возача доноси министар надлежан за
унутрашње послове.
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Члан 231.
Оспособљавање
кандидата
за возача који је
особа са
инвалидитетом, може се обављати на возилу произведеном или
преправљеном у складу са његовим потребама иако није регистровано на
правно лице из члана 207. став 1. овог закона, односно није обезбеђено
по основу лизинга, односно не испуњава услове из члана 229. овог
закона.
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8. Возачки испит
Члан 232.
На возачком испиту се утврђује да ли је кандидат стекао теоријска
и практична знања и вештине потребне за самостално и безбедно
управљање возилом у саобраћају на путу.
Возачки испит се спроводи на српском језику, односно језицима
националних мањина у складу са законом.
Возачки испит се састоји из две целине: теоријског испита и
практичног испита.
Кандидат је положио возачки испит када положи теоријски испит и
практични испит.
О положеном теоријском испиту правно лице из члана 207. став 1.
овог закона, односно огранак из члана 207. став 4. овог закона, на

захтев кандидата за возача, издаје потврду најкасније у року од три дана
од дана подношења захтева и по измиреним обавезама прама правном
лицу за извршену услугу.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000 – уколико потврду не изда у прописаном року
-- Члан 325. (привредни преступ правно лице) - 300.000 до 2.500.000;
ОЛ – 20.000 до 200.000 – уколико изда потврду лицу које није положило
ТИ
Кандидату за возача који је положио возачки испит правно лице из
члана 207. став 1. овог закона издаје уверење у року од три дана од
дана подношења захтева.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000 – уколико уверење не изда у прописаном року
-- Члан 325. (привредни преступ правно лице) - 300.000 до 2.500.000;
ОЛ – 20.000 до 200.000 – уколико уверење изда лицу које није положило
возачки испит
Додати члан: ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА ДВА ТЕОРИЈСКИ ДЕО ИСПИТА
МОЖЕ ДА СЕ ПОЛАЖЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ИЛИ РУСКОМ ЈЕЗИКУ
Ближе услове о организовању, спровођењу и начину полагања
возачког испита, вођењу евиденција и роковима њиховог чувања
прописује министар надлежан за унутрашње послове.
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 233.
Теоријски испит се полаже путем теста чија испитна питања
обухватају садржај програма из члана 214. овог закона.
Практични испит се полаже из управљања возилом на уређеном
полигону и – брише се (укидамо полигоне) у саобраћају на јавном путу и
том приликом се утврђује да ли кандидат за возача има знања, вештину
и поступања у складу са одредбама члана 215. овог закона.
Члан 234.
Испитна питања за теоријски испит су јавна и одређује их
Министарство унутрашњих послова.
Комбинација испитних питања садржана у тесту је службена тајна и
одређује је Министарство унутрашњих послова.
Испитна питања се сачињавају на основу стручне литературе за
оспособљавање кандидата за возаче из члана 214. став 2. овог закона,

за коју је издато позитивно мишљење у смислу члана 9. став 1. тачке 18)
овог закона.
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 235.
Теоријском испиту може приступити кандидат за возача који је
завршио прописану теоријску обуку за возача одређене категорије.
Практичном испиту може да приступи кандидат за возача:
1) који је здравствено способан за возача одређене категорије, - да
ли ставити рок трајања лекарског уверења???
2) који испуњава старосни услов за стицање права управљања
возилом одговарајуће категорије,
3) који је положио теоријски испит при чему од дана полагања
теоријског испита не сме проћи више од осамнаест месеци,
4) који је завршио практичну обуку одговарајуће категорије.
Кандидат за возача након завршене обуке подноси пријаву за
полагање теоријског, односно практичног испита.
Брисан је ранији став 4. (види члан 90. Закона - 24/2018-70)
Испуњеност услова за полагање испита из ст. 1. и 2. овог члана
утврђује правно лице које обавља обуку возача.
Министарство унутрашњих послова поништиће теоријски испит или
практични испит или возачки испит, ако нису били испуњени услови за
излазак кандидата на испит и то:
1) теоријски испит у року од једне године од дана положеног
теоријског испита,
2) практични испит, ако нису били испуњени услови из става 2.
тачка 1) или тачка 3) или тачка 4) овог члана у року од једне
године од дана положеног практичног испита,
3) возачки испит, ако нису били испуњени услови из става 2. тачка
2) овог члана у року до навршених година прописаних за добијање
возачке дозволе одговарајуће категорије.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице – цео став 4) - 60.000 до
800.000; ОЛ – 6.000 до 50.000
*Службени гласник РС, број 24/2018

Члан 236.
Возачки испит организује и спроводи правно лице из члана 207.
став 1. овог закона.
Возачки испит се полаже пред испитном комисијом која се састоји
од два члана, од којих је један испитивач полицијски службеник, а други
је испитивач из правног лица.
Испитивача полицијског службеника одређује надлежни старешина,
у складу са одредбама члана 238. овог закона, а испитивача из правног
лица одговорно лице у правном лицу.
О полагању возачког испита испитна комисија сачињава записник
који се издаје кандидату на његов захтев.
Правно лице из члана 207. став 1. овог закона је дужно да возачки
испит организује и спроводи на прописан начин.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
Кандидат је положио теоријски испит када испитивачи утврде да је
постигао прописан број поена за позитивну оцену.
Кандидат је положио практични испит ако оба испитивача дају
позитивну оцену на практичном испиту. Позитивну оцену на практичном
испиту испитивач ће дати кандидату који приликом спровођења испитног
задатка није угрозио себе ни друге учеснике у саобраћају, није учинио
ниједну грешку прописану као недозвољену и нема више од прописаног
броја негативних бодова.
Целокупан процес полагања теоријског испита правно лице мора
снимати аудио-видео системом. – ГЛАСАЊЕ У ПОНЕДЕЉАК у вези са
снимањем практичног испита
Теоријски испит испитивачи не могу започети, односно наставити, у
случају престанка рада аудио-видео система.
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 237.
Трошкове полагања возачког испита сноси кандидат за возача.
Цена полагања возачког испита се састоји из дела који кандидат
плаћа правном лицу и дела који кандидат плаћа Министарству
унутрашњих послова ради подмирења трошкова учешћа испитивача у
испитној комисији.

Влада одређује најнижу и највишу цену за полагање возачког
испита, односно делова цене из става 1. овог члана на предлог
министарства надлежног за унутрашње послове, а по прибављеном
мишљењу министарства надлежног за трговину и услуге.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
Правно лице не може одредити нижу или вишу цену за полагање
возачког испита од цене одређене на начин из става 3. овог члана.
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 325. (привредни преступ правно лице) - 300.000 до 2.500.000;
ОЛ – 20.000 до 200.000
У укупну цену полагања возачког испита укључено је и издавање
потврде о положеном теоријском испиту и уверења о положеном
возачком испиту.
Кандидат за возача не може приступити полагању возачког испита
док не измири обавезе према Министарству унутрашњих послова и
правном лицу из става 1. овог члана.
*Службени гласник РС, број 24/2018

9. Испитивач
Члан 238.
Испитивач мора да испуњава прописане услове и има дозволу
(лиценцу) за испитивача.
Испитивач мора испуњавати следеће услове:
1) да има најмање пет година возачку дозволу за возила категорије
B и возачку дозволу оне категорије за коју подноси захтев за
издавање дозволе (лиценце) за испитивача, - ДА ИМА ДОЗВОЛУ
(ЛИЦЕНЦУ) ЗА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ КАТЕГОРИЈЕ
2) да је навршио најмање 23 године живота,
3) да има завршене најмање основне студије саобраћајне струке из
области саобраћајног инжењерства – усмерења друмски саобраћај,
односно завршене студије друге струке у трајању од најмање
четири године и најмање једну годину радног искуства у области
безбедности саобраћаја, односно за лица која обављају ове
послове на дан ступања на снагу овог закона да имају најмање две

године радног искуства на пословима инструктора вожње или
испитивача,
4) да има завршену обавезну припремну наставу – брише се
(ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЈЕ НЕПОТРЕБНА, НЕМА СВРХУ АКО ЈЕ ИСПИТ
КВАЛИТЕТАН) и да има положен стручни испит за испитивача,
5) да је од престанка важења последње мере забране управљања
возилом, која му је изречена, протекло више од две године, брише се - (ово нема никаквог смисла, не треба забрањивати право
на рад, довољна је и сама казна којом се забрањује управљање
возилом)
6) да у последње четири ДВЕ године није правноснажно осуђиван
за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног
саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене
дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична
дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела.
(четири године је предуг период, а да се води истрага или је
подигнута оптужница нема смисла јер на суду може бити
ослобођен)
7) ДА ЈЕ ЗДРАСТВЕНО СПОСОБАН
На теоријском испиту испитивач мора имати лиценцу за испитивача
B категорије, а на практичном испиту за ону категорију возила за коју
кандидат за возача полаже испит.
-- Члан 327. (привредни преступ правно лице) - 50.000 до 600.000; ОЛ –
5.000 до 30.000 – на теоријском испиту
-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
казниће се испитивач
Дозволу (лиценцу) из става 1. овог члана издаје, обнавља и
одузима Агенција.
Дозвола (лиценца) за испитивача има рок важења пет година.
Дозвола (лиценца) из става 1. овог члана ће се обновити
испитивачу ако је присуствовао обавезним семинарима унапређења
знања.
Дозвола (лиценца) за испитивача одређене категорије важи само у
време када и његова возачка дозвола те категорије.

-- Члан 326. (привредни преступ правно лице) - 60.000 до 800.000; ОЛ –
6.000 до 50.000
-- Члан 331. (прекршај физичко лице) - 20.000 до 40.000 или 30 дана –
казниће се испитивач
Припремну наставу из става 2. тачка 4) овог члана врши Агенција.
– брише се
Уколико је испитивачу, до датума подношења захтева за издавање
дозволе за испитивача, одузимана дозвола (лиценца) за инструктора
вожње или дозвола (лиценца) за испитивача више од два пута за
последњих 10 година, дозвола за испитивача се неће издати.
Изузетно, услов из става 2. тачка 4) овог члана не морају
испуњавати лица којима је до 30. јуна 2018. године Агенција издала
дозволу (лиценцу) за испитивача.
Дозвола (лиценца) за испитивача издаје се на заштићеном обрасцу
и садржи податке: презиме, име, датум и место рођења, датум издавања
лиценце, рок важења лиценце, издавалац лиценце, број/серијски број
лиценце, својеручни потпис, пребивалиште, фотографија, категорије
возила за које је дозвола (лиценца) издата, датум првог издавања
дозволе (лиценце) за сваку категорију, датум до кога важи дозвола
(лиценца) за сваку категорију, напомена.
Послове из става 4. овог члана Агенција обавља као поверене.
*Службени гласник РС, број 24/2018
Члан 239.
Програм за полагање стручног испита за испитивача обухвата
садржаје из области:
1) саобраћајне етике,
2) саобраћајне психологије,
3) педагогије и андрагогије,
4) безбедности друмског саобраћаја,
5) прописа о безбедности саобраћаја, обуке возача и полагања
возачких испита,
6) возила,
7) теорије извођења радњи са возилом у саобраћају на путу.

Програм за полагање стручног испита за испитивача, програм
обавезних семинара унапређења знања, начин полагања стручног испита
и полагања провере знања, роковима за одржавање семинара и изглед и
садржај обрасца дозволе (лиценце) ближе ће прописати министар
надлежан за послове саобраћаја на предлог Агенције.
Агенција спроводи стручни испит за испитивача, организује
семинаре унапређења знања, обавља проверу знања, прописује и води
регистар издатих дозвола (лиценци) за испитивача.
Послове из става 3. овог члана Агенција обавља као поверене.

10. Саобраћајни услови за одржавање практичног испита
Члан 240.
Насељено место у којем се обавља полагање практичног испита
мора испуњавати прописане услове који омогућавају да испитна
комисија може да утврди да ли кандидат има потребно знање и вештину
за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу
одговарајуће категорије возила.
Ближе услове из става 1. овог члана и евиденцијама из става 4.
овог члана прописује министар унутрашњих послова на предлог
Агенције.
Решење о испуњености услова доноси Министарство унутрашњих
послова на предлог органа јединице локалне самоуправе из члана 157.
став 1. овог закона.
Министарство надлежно за унутрашње послове ће, кад утврди да је
насељено место престало да испуњава прописане услове за полагање
практичног испита, донети решење којим се утврђује да то насељено
место не испуњава прописане услове.
Евиденцију о местима која испуњавају прописане услове води
Министарство унутрашњих послова.
*Службени гласник РС, број 24/2018

Član 307
Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja nadzor nad poštovanjem propisa iz
oblasti osposobljavanja kandidata za vozače.

Ako se u nadzoru utvrdi da pravno lice ne ispunjava propisane uslove
teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih
poslova, naložiće rešenjem otklanjanje nedostataka, odrediti rok i
privremeno zabraniti obavljanje osposobljavanja vozača u skladu sa
odredbama kojim je propisano da je pravno lice dužno da samo privremeno
prekine sa radom shodno odredbama člana 210. st. 3-6. ovog zakona.
Žalba na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje.
Pravno lice kome je privremeno zabranjen rad može nastaviti sa radom tek
kada organ koji je doneo rešenje izvrši nadzor i utvrdi da su nedostaci
otklonjeni.
Ukoliko se utvrdi da u ostavljenom roku nisu ispunjeni propisani uslovi,
organ koji je izdao dozvolu istu će oduzeti.
Ako se u nadzoru utvrdi da pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata
za vozače osposobljavanje ne obavlja na savestan i propisan način, da se
propisane evidencije ne vode tačno i na propisani način ili da se vozački
ispit ne organizuje i ne sprovodi na savestan i propisan način, organ iz
stava 1. ovog člana može oduzeti dozvolu. – мења се – АКО СЕ У НАДЗОРУ
УТВРДИ ДА ПРАВНО ЛИЦЕ ВРШИ ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА
ВОЗАЧЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ОРГАН ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА МОЖЕ ОДУЗЕТИ ДОЗВОЛУ.
Organ iz stava 1. ovog člana oduzeće dozvolu pravnom licu koje obavlja
osposobljavanje kandidata za vozače ako ono obavesti u pisanom obliku taj
organ da je prestalo da obavlja obuku kandidata za vozače, ili ako se
prilikom nadzora utvrdi da osposobljavanje kandidata za vozače pravno lice
ne obavlja u trajanju od najmanje šest meseci neprekidno, ili ako se
prilikom nadzora utvrdi da nakon isteka propisanog roka privremenog
prestanka sa radom iz člana 210. st. 8. i 10. ovog zakona nije ispunilo
propisne uslove.
Organ iz stava 1. ovog člana oduzeće dozvolu pravnom licu koje vrši
osposobljavanje kandidata za vozače ako utvrdi da je nad tim pravnim
licem otvoren postupak stečaja.
Organ iz stava 1. ovog člana može poništiti:
1) teorijsku

obuku, ako utvrdi da ista, odnosno neki od njenih delova, nisu
sprovedeni,
2) praktičnu

obuku, ako utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za njeno
započinjanje, odnosno ako utvrdi da ista, odnosno neki od njenih delova,
nisu sprovedeni,
3) teorijski,

odnosno praktični ispit, ako se prilikom nadzora utvrdi da
teorijski, odnosno praktični ispit, nisu sprovedeni savesno i na propisan

način u meri da to bitno utiče na odluku ispitne komisije, odnosno na
mogućnost da ispitna komisija utvrdi da li kandidat ima potrebno znanje i
veštinu za upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.
Rešenje iz stava 9. ovog člana može se doneti u roku od dve godine od
dana polaganja ispita. Izuzetno, ovo rešenje može biti doneto i nakon
isteka navedenog roka, ako je polaganje vozačkog ispita posledica
izvršenog krivičnog dela.
Rešenje iz stava 9. ovog člana se može doneti i na zahtev kandidata za
vozača koji mora biti podnet najkasnije 30 dana od dana polaganja ispita. U
slučaju da se tom prilikom utvrdi da je kandidat za vozača položio vozački
ispit, a da ispitna komisija to nije utvrdila, rešenjem će se naložiti pravnom
licu da izda uverenje, odnosno potvrdu.
Ukoliko organ iz stava 1. ovog člana nadzorom utvrdi da predavač
teorijske obuke, instruktor vožnje ili ispitivač obavljaju svoju delatnost
na nepropisan, odnosno nesavestan način, dostaviće predlog Agenciji za
oduzimanje licence, koja može oduzeti licencu tom predavaču teorijske
obuke, instruktoru ili ispitivaču.
Žalba izjavljena protiv rešenja o oduzimanju dozvole (licence) iz stava 12.
ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.
Rešenje o nalaganju mera i privremenoj zabrani osposobljavanja kandidata
za vozače, rešenje o utvrđivanju otklanjanja nedostataka, odnosno rešenje
o oduzimanju dozvole, potpisano elektronskim potpisom od strane
nadležnog lica, pravnom licu, odnosno njegovom ogranku, koje se bavi
osposobljavanjem kandidata za vozače, može biti dostavljeno u
elektronskom obliku putem informacionog sistema iz člana 208. stav 2.
ovog zakona.

