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На осно ву чла на 210. став 1. и чла на 230. став 2. За ко на о 

без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 − УС),

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва до но си

П РА  В И Л  Н И К

о усло ви ма ко је мо ра да ис пу ња ва при вред но дру штво, 
од но сно огра нак при вред ног дру штва или сред ња 

струч на шко ла ко ји вр ше оспо со бља ва ње кан ди да та  
за во за че

I. УВОД НА ОД РЕД БА

Члан 1. 
Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва 

при вред но дру штво, од но сно огра нак при вред ног дру штва или сред-
ња струч на шко ла (у да љем тек сту: прав но ли це) ко ји вршe оспо-
со бља ва ње кан ди да та за во за че (у да љем тек сту: кан ди дат) и на чин 
озна ча ва ња во зи ла ко ји ма се вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та.

II. УСЛО ВИ КО ЈЕ МО РА ДА ИС ПУ ЊА ВА ПРАВ НО ЛИ ЦЕ  
КО ЈЕ ВР ШИ ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ КАН ДИ ДА ТА ЗА ВО ЗА ЧЕ

Члан 2.
Прав но ли це ко је вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та мо ра да 

ис пу ња ва усло ве у по гле ду:
1) про сто ра за те о риј ску обу ку, по ла га ње те о риј ског ис пи та 

и ад ми ни стра тив не по сло ве, као и сред ста ва, учи ла и опре ме за 
оспо со бља ва ње кан ди да та;

2) во зи ла за прак тич ну обу ку и по ла га ње прак тич ног ис пи та;
3) уре ђе ног по ли го на за прак тич ну обу ку (у да љем тек сту: 

по ли гон);
4) ка дро ва по треб них за оба вља ње по сло ва те о риј ске и прак-

тич не обу ке и по ла га ња во зач ких ис пи та.
По дат ке о усло ви ма из ста ва 1. овог чла на, као и сва ку про ме-

ну тих по да та ка,  прав но ли це до ста вља у цен трал ну ба зу по да та ка 
у елек трон ском об ли ку.

1. Про сто ри за те о риј ску обу ку, по ла га ње те о риј ског ис пи та  
и ад ми ни стра тив не по сло ве, као и сред ства, учи ла и опремa 

за оспо со бља ва ње кан ди да та

Члан 3.
Прав но ли це мо ра има ти про стор ко ји об у хва та:
1) учи о ни цу за те о риј ску обу ку, од но сно по ла га ње те о риј ског 

ис пи та, (у да љем тек сту: учи о ни ца), са про пи са ним сред стви ма, 
учи ли ма и опре мом за оспо со бља ва ње;

2) про сто ри ју за ад ми ни стра тив не по сло ве;
3) нај ма ње је дан то а лет.
Про стор из ста ва 1. овог чла на не мо же би ти део уго сти тељ-

ског про сто ра ни про сто ра у ко јем се ор га ни зу ју игре на сре ћу, од-
но сно не мо же би ти не по сред но по ве зан са на ве де ним про сто ри ма.

Про стор из ста ва 1. овог чла на:
1) мо ра би ти део истог гра ђе вин ског објек та за ко ји је из да та 

упо треб на до зво ла у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу пла ни ра-
ње и из град њу;

2) мо ра би ти по слов ни про стор ко ји је као та кав еви ден ти ран.

Члан 4.
По вр ши на учи о ни це мо ра из но си ти нај ма ње 25 m2 и би ти об-

ли ка ко ји омо гу ћа ва фрон тал но, груп но и ин ди ви ду ал но из во ђе ње 
те о риј ске обу ке, од но сно ин ди ви ду ал но по ла га ње те о риј ског ис-
пи та. 

Рад на по вр ши на по кан ди да ту мо ра би ти нај ма ње 1,5 m2.
Рад на по вр ши на за пре да ва ча мо ра би ти нај ма ње 8 m2.
Ви си на учи о ни це мо ра би ти нај ма ње 2,4 m.

Члан 5.
Про сто ри ја за ад ми ни стра тив не по сло ве мо ра би ти тех нич ки 

обез бе ђе на у по гле ду за шти те од про ва ле и мо ра би ти у истом гра-
ђе вин ском објек ту у ко јем се на ла зи учи о ни ца.

Про сто ри ја за ад ми ни стра тив не по сло ве мо ра има ти по вр-
ши ну од нај ма ње 8 m2.

Ви си на про сто ри је за ад ми ни стра тив не по сло ве мо ра би ти 
нај ма ње 2,4 m.

У про сто ри ји за ад ми ни стра тив не по сло ве мо ра по сто ја ти 
од го ва ра ју ћи про стор за од ла га ње и чу ва ње про пи са них еви ден-
ци ја и пе ча та.

На ула зу у про сто ри ју за ад ми ни стра тив не по сло ве се ис ти че 
на зив прав ног ли ца са упи са ним по дат ком о рад ном вре ме ну.

Члан 6. 
У учи о ни ци мо ра по сто ја ти школ ска та бла, или дру го сред-

ство за при ка зи ва ње тек ста и цр те жа, по вр ши не нај ма ње 1,5 m2.
У учи о ни ци мо ра ју би ти рад ни сто ло ви или школ ске клу пе, 

са сто ли ца ма са на сло ном, чи ји рас по ред кан ди да ти ма, од но сно 
пре да ва чи ма и ис пи ти ва чи ма омо гу ћа ва не сме тан при ступ.

Учи о ни ца мо ра би ти осве тље на при род ном, од но сно ве штач-
ком све тло шћу, чи ји ин тен зи тет и по ло жај из во ра све тло сти омо-
гу ћа ва да сви кан ди да ти, без об зи ра на по ло жај њи хо вог ме ста у 
учи о ни ци, мо гу пра ти ти из во ђе ње те о риј ске обу ке, од но сно по ла-
га ти те о риј ски ис пит.

Члан 7.
У учи о ни ци се мо ра обез бе ди ти нај ма ње 10 ра чу на ра на ко ји-

ма се по ла же те о риј ски ис пит и ра чу нар са ко јег се во ди те о риј ски 
ис пит, а у про сто ри ји за ад ми ни стра тив не по сло ве се мо ра на ла зи-
ти цен трал ни ра чу нар оспо со бља ва ња кан ди да та (у да љем тек сту: 
цен трал ни ра чу нар), као и усло ви за њи хо во ко ри шће ње.

Ра чу на ри за по ла га ње те о риј ског ис пи та мо ра ју би ти мре-
жном ко му ни ка ци јом по ве за ни са ра чу на ром са ко јег се во ди те о-
риј ски ис пит, а ра чу нар са ко јег се во ди те о риј ски ис пит мо ра би ти 
мре жном ко му ни ка ци јом по ве зан са цен трал ним ра чу на ром. 

Из у зет но, уко ли ко је по ло жај цен трал ног ра чу на ра та кав да 
омо гу ћа ва ви зу ел ни пре глед це ле учи о ни це и не по сред не ко му ни-
ка ци је ко ми си је са кан ди да ти ма, од но сно по сто ји мо гућ ност ње го-
вог при кљу че ња у учи о ни ци где се по ла же те о риј ски ис пит, ра чу-
на ри за по ла га ње те о риј ског ис пи та мо гу би ти ди рект но по ве за ни 
мре жном ко му ни ка ци јом са цен трал ним ра чу на ром. У том слу ча ју 
те о риј ски ис пит се во ди са цен трал ног ра чу на ра.

Цен трал ни ра чу нар, ра чу нар са ко јег се во ди те о риј ски ис-
пит и ра чу на ри на ко ји ма се по ла же те о риј ски ис пит мо ра ју има ти 
та кву кон фи гу ра ци ју и ме ђу соб ну мре жну ко му ни ка ци ју ко ји омо-
гу ћа ва ју ефи ка сно ме ђу соб но по ве зи ва ње и ефи ка сно по ве зи ва ње 
са над ле жним ор га ном др жав не упра ве  – р ади д ост ављ ања пр оп-
ис аних п од ат ака.

Члан 8.
За оспо со бља ва ње кан ди да та прав но ли це мо ра да има и ко-

ри сти, у елек трон ском или пи са ном об ли ку, нај ма ње:
1) За кон о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма и под за кон ска 

ак та до не та на осно ву овог за ко на ко ји су од зна ча ја за успе шно 
вр ше ње оспо со бља ва ња кан ди да та, од но сно дру ге про пи се ко ји су 
од зна ча ја за без бед но упра вља ње во зи лом у са о бра ћа ју;

2) на став на сред ства ко ја слу же за при каз: по на ша ња и по-
сту па ња уче сни ка у са о бра ћа ју, тех ни ке во жње, про це са ко че ња, 
уре ђа ја на во зи лу ко ји су од по себ ног зна ча ја за без бед ност са о-
бра ћа ја, са о бра ћај не сиг на ли за ци је, еле ме на та пу та и сл.;

3) план те о риј ске обу ке и план ре а ли за ци је сва ког по је ди нач-
ног ча са;

4) ис пит на пи та ња за те о риј ски ис пит ко ја су од ре ђе на од 
стра не Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва;

5) план прак тич не обу ке;
6) план спро во ђе ња прак тич ног ис пи та;
7) струч ну ли те ра ту ру из обла сти оспо со бља ва ња кан ди да-

та за во за че чи је об ја вљи ва ње ор га ни зу је и обез бе ђу је Аген ци ја за 
без бед ност са о бра ћа ја, у сми слу чла на 9. став 2. тач ка 15) За ко на о 
без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
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Члан 9. 

У учи о ни ци мо ра по сто ја ти си стем за аудио-ви део сни ма ње 
(у да љем тек сту: аудио-ви део си стем) ко ји, са гла сно ка рак те ри-
сти ка ма про сто ра у ко јем је по ста вљен, мо ра да обез бе ди ква ли-
те тан сни мље ни ма те ри јал ко ји омо гу ћа ва иден ти фи ка ци ју свих 
кан ди да та и пре да ва ча те о риј ске обу ке це лим то ком сва ког ча са 
те о риј ске обу ке, од но сно кан ди да та и ис пи ти ва ча це лим то ком те-
о риј ског ис пи та. Аудио-ви део си стем мо ра би ти по ве зан са цен-
трал ним ра чу на ром на на чин да се у слу ча ју пре ки да сни ма ња 
оне мо гу ћи на ста вак оспо со бља ва ња.

Аудио-ви део си стем пу тем WEB апли ка ци је мо ра омо гу ћи ти 
ди рек тан увид у за пис то ка те о риј ског ис пи та у ре ал ном вре ме ну.

2. Во зи ла за оспо со бља ва ње кан ди да та

Члан 10.
Оспо со бља ва ње кан ди да та вр ши се на:
1) мо пе ду  – за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је АМ;
2) мо то ци клу без боч не при ко ли це, ко ји при па да во зи ли ма 

ка те го ри је А1, са мо то ром рад не за пре ми не од нај ма ње 120 cm3, 
нај ве ће кон струк тив не бр зи не од нај ма ње 90 km/h  – за во за ча мо-
тор них во зи ла ка те го ри је А1;

3) мо то ци клу без боч не при ко ли це, ко ји при па да во зи ли ма 
ка те го ри је А2, са мо то ром рад не за пре ми не од нај ма ње 400 cm3 и 
ефек тив не, од но сно трај но но ми нал не сна ге, од нај ма ње 25 kW  – 
за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је А2;

4) мо то ци клу без боч не при ко ли це, ко ји при па да во зи ли ма 
ка те го ри је А, са мо то ром рад не за пре ми не од нај ма ње 600 cm3 и 
ефек тив не, од но сно трај но но ми нал не сна ге, од нај ма ње 40 kW  – 
за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је А;

5) те шком че тво ро ци клу, нај ве ће кон струк тив не бр зи не од 
нај ма ње 60 km/h  – за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је B1;

6) мо тор ном во зи лу ка те го ри је B, са че ти ри точ ка, са угра ђе-
ним та хо гра фом, са про тив бло ки ра ју ћим си сте мом (ABS) рад ног 
ко че ња, са нај ма ње че ти ри се ди шта, нај ве ће кон струк тив не бр зи не 
од нај ма ње 100 km/h, са два спољ на во зач ка огле да ла (са обе стра-
не во зи ла), и ко је има уре ђај за да ва ње звуч них и оп тич ких сиг-
на ла ко ји се ак ти ви ра при упо тре би ду плих но жних ко ман ди  – за 
в оз ача м ото рних в оз ила к ат ег ор ије B;

7) ску пу во зи ла ко ји са чи ња ва ју мо тор но во зи ло ка те го ри је 
B, ко је ис пу ња ва услов из тач ке 6) овог ста ва и при кључ но во зи ло 
нај ве ће до зво ље не ма се од нај ма ње 1000 kg, ко је има за тво рен то-
вар ни сан дук (стал на над град ња или при вре ме на  – „ц ер ада”) ч ија 
је ш ир ина на јм ање иста као ш ир ина м ото рног в оз ила, при ч ему је 
в ис ина пр икљу чног в оз ила (са т ова рним са нд уком са на дгра дњом) 
на јм ање иста као в ис ина м ото рног в оз ила, а на јв ећа ко нстру кти вна 
б рз ина ск упа је на јм ање 100 km/h  – за во зача во зила ка те го рије BЕ;

8) мо тор ном во зи лу ка те го ри је C1, са про тив бло ки ра ју ћим 
си сте мом (ABS) рад ног ко че ња, чи ја је нај ве ћа до зво ље на ма са 
нај ма ње 4000 kg, чи ја је ду жи на нај ма ње 5,0 m, нај ве ћа кон струк-
тив на бр зи на је нај ма ње 80 km/h и ко је има за тво ре ни то вар ни сан-
дук (стал на над град ња или при вре ме на  – „ц ер ада”) ч ија је ш ир ина 
на јм ање иста као ш ир ина к аб ине, при ч ему је на јв иша та чка т ова-
рног са нд ука на јм ање на и стој в ис ини као на јв иша та чка к аб ине ─ 
за  во зача  мот орних  во зила  ка те го рије C1; 

9) ску пу во зи ла ко ји са чи ња ва ју мо тор но во зи ло ка те го ри је 
C1, са про тив бло ки ра ју ћим си сте мом (ABS) рад ног ко че ња и при-
кључ но во зи ло чи ја је нај ве ћа до зво ље на ма са нај ма ње 1250 kg, 
ко је има за тво ре ни то вар ни сан дук (стал на над град ња или при вре-
ме на  – „це ра да”) чи ја је ши ри на нај ма ње иста као ши ри на ка би не 
во зи ла и при че му је нај ви ша тач ка то вар ног сан ду ка нај ма ње на 
ис тој ви си ни као нај ви ша тач ка ка би не мо тор ног во зи ла, а скуп 
во зи ла има ду жи ну од нај ма ње 8,0 m и нај ве ћу кон струк тив ну бр-
зи ну од нај ма ње 80 km/h  – за во за ча во зи ла ка те го ри је C1Е;

10) мо тор ном во зи лу ка те го ри је C, са про тив бло ки ра ју ћим 
си сте мом (ABS) рад ног ко че ња, чи ја је нај ве ћа до зво ље на ма са 
нај ма ње 12000 kg, ду жи на нај ма ње 8,0 m, ши ри на нај ма ње 2,40 m, 
нај ве ћа кон струк тив на бр зи на нај ма ње 80 km/h и ко је има за тво ре-
ни то вар ни сан дук (стал на над град ња или при вре ме на  – „це ра да”) 
чи ја је ши ри на нај ма ње иста као ши ри на ка би не, при че му је нај-
ви ша тач ка то вар ног сан ду ка нај ма ње на ис тој ви си ни као нај ви ша 
тач ка ка би не  – за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је C; 

11) ску пу во зи ла ко ји са чи ња ва ју мо тор но во зи ло ка те го ри је 
C чи ја нај ве ћа до зво ље на ма са пре ла зи 7500 kg, са про тив бло ки ра-
ју ћим си сте мом (ABS) рад ног ко че ња и при кључ но во зи ло чи ја је 
ду жи на нај ма ње 7,5 m, ко је има за тво ре ни то вар ни сан дук (стал-
на над град ња или при вре ме на  – „це ра да”) чи ја је ши ри на нај ма ње 
иста као ши ри на ка би не во зи ла и при че му је нај ви ша тач ка то-
вар ног сан ду ка нај ма ње на ис тој ви си ни као нај ви ша тач ка ка би-
не мо тор ног во зи ла, а скуп во зи ла има нај ве ћу до зво ље ну ма су од 
нај ма ње 20000 kg, ду жи ну од нај ма ње 14,0 m, ши ри ну од нај ма ње 
2,40 m и нај ве ћу кон струк тив ну бр зи ну од нај ма ње 80 km/h  – за 
во за ча во зи ла ка те го ри је CЕ; 

12) мо тор ном во зи лу ка те го ри је D1, са про тив бло ки ра ју ћим 
си сте мом (ABS) рад ног ко че ња, чи ја је нај ве ћа до зво ље на ма са 
нај ма ње 4000 kg, ду жи на нај ма ње 5,0 m и нај ве ћа кон струк тив на 
бр зи на нај ма ње 80 km/h  – за во зи ла ка те го ри је D1; 

13) ску пу во зи ла ко је са чи ња ва ју мо тор но во зи ло ка те го ри је 
D1, ко је ис пу ња ва услов из тач ке 12) овог ста ва и при кључ но во-
зи ло чи ја је нај ве ћа до зво ље на ма са нај ма ње 1250 kg, ко је има за-
тво ре ни то вар ни сан дук (стал на над град ња или при вре ме на  – „це-
ра да”) ши ри не и ви си не (нај ве ће уну тра шње ди мен зи је то вар ног 
про сто ра) нај ма ње 2,0 m, а нај ве ћа кон струк тив на бр зи на ску па је 
нај ма ње 80 km/h  – за во за ча во зи ла ка те го ри је D1E;

14) мо тор ном во зи лу ка те го ри је D, са про тив бло ки ра ју ћим 
си сте мом (ABS) рад ног ко че ња, чи ја је ду жи на нај ма ње 10,0 m, 
ши ри на нај ма ње 2,40 m и чи ја је нај ве ћа кон струк тив на бр зи на 
нај ма ње 80 km/h  – за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је D; 

15) ску пу во зи ла ко је са чи ња ва ју мо тор но во зи ло ка те го ри је 
D, ко је ис пу ња ва услов из тач ке 14) овог ста ва, и при кључ но во зи-
ло чи ја је нај ве ћа до зво ље на ма са нај ма ње 1250 kg, ши ри на нај ма-
ње 2,40 m, ко је има за тво ре ни то вар ни сан дук (стал на над град ња 
или при вре ме на  – „це ра да”) ши ри не и ви си не (нај ве ће уну тра шње 
ди мен зи је то вар ног про сто ра) нај ма ње 2,0 m, а нај ве ћа кон струк-
тив на бр зи на ску па је нај ма ње 80 km/h  – за во за ча во зи ла ка те го-
ри је DЕ;

16) ску пу во зи ла ко ји са чи ња ва ју трак тор и при кључ но во-
зи ло за трак тор но си во сти нај ма ње 3000 kg  – за во за ча мо тор них 
во зи ла ка те го ри је F;

17) мо то кул ти ва то ру  – за во за че мо тор них во зи ла ка те го ри је М.
Во зи ло за оспо со бља ва ње кан ди да та (у да љем тек сту: во зи-

ло) не мо же би ти по је ди нач но про из ве де но, од но сно пре пра вље но 
осим у слу ча ју уград ње ду плих ко ман ди, уград ње по го на на ал тер-
на тив на по гон ска го ри ва, уград ње та хо гра фа и пре прав ки у скла ду 
са по тре ба ма осо ба са ин ва ли ди те том.

Во зи ло ка те го ри је B мо ра има ти угра ђе не ду пле но жне ко-
ман де, осим ко ман де за убр за ва ње и мо ра има ти уре ђај за да ва ње 
звуч них и оп тич ких сиг на ла ко ји се ак ти ви ра при упо тре би тих 
ко ман ди. 

3. По ли гон

Члан 11.
Прав но ли це ко је вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та мо ра има-

ти по ли гон ко ји омо гу ћа ва из во ђе ње по чет не прак тич не обу ке, 
од но сно про пи са них по ли гон ских рад њи, у вла сни штву прав ног 
ли ца или узет у за куп.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, прав но ли це не мо ра има ти 
по ли гон за из во ђе ње по чет не прак тич не обу ке, од но сно по ли гон-
ских рад њи, при ли ком оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че:

1) во зи ла ка те го ри ја BE, C1E, CE, D1E, DE, F и M, већ се 
из во ђе ње по чет не прак тич не обу ке и по ли гон ских рад њи мо же 
спро во ди ти на дру гом про сто ру, од но сно на пу ту са сла бим ин тен-
зи те том са о бра ћа ја, за ко је по сто ји са гла сност вла сни ка, од но сно 
ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та;

2) мо тор них во зи ла ка те го ри ја D1 и D, већ се из во ђе ње по-
чет не прак тич не обу ке и по ли гон ских рад њи мо же спро во ди ти на 
дру гом про сто ру, од но сно про сто ру на ауто бу ској ста ни ци, од но-
сно ауто бу ском ста ја ли шту за ко је по сто ји са гла сност вла сни ка, 
од но сно ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та.

По ли гон, од но сно дру ги про стор ка да се на ње му оба вља 
обу ка или по ла га ње прак тич ног ис пи та, је не ка те го ри са ни пут, од-
но сно део не ка те го ри са ног пу та на ме њен за по чет ну прак тич ну 
обу ку кан ди да та, из во ђе ње по ли гон ских рад њи и по ла га ње прак-
тич ног ис пи та.
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По ли гон мо ра би ти из гра ђен са ко ло во зним за сто ром од ас-
фал та, бе то на или дру гог ма те ри ја ла ко ји обез бе ђу је нај ма ње ква-
ли тет ко ји има ју под ло ге од ас фал та и бе то на.

Дру ги про стор, пут са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја, ауто-
бу ска ста ни ца, од но сно ауто бу ско ста ја ли ште, из ста ва 2. овог чла-
на, мо ра ис пу ња ва ти усло ве из ста ва 4. овог чла на.

При ла зни пут ко ји по ве зу је јав ни пут и по ли гон мо ра би ти 
из гра ђен од са вре ме ног ко ло во зног за сто ра (од ас фал та, бе то на, 
коц ке или дру гог ма те ри ја ла ко ји обез бе ђу је нај ма ње ква ли тет ко-
ји има ју под ло ге од ас фал та, бе то на или коц ке), и има ти са о бра-
ћај не тра ке чи ја је ши ри на нај ма ње 2,50 m. Уко ли ко је по ли гон на-
ме њен ис кљу чи во за обу ку кан ди да та за во за ча во зи ла ка те го ри ја 
АМ, А1, А2 и А, ши ри на са о бра ћај не тра ке је нај ма ње 1,50 m.

Јав ни пут на ко ји се при кљу чу је по ли гон мо ра би ти од са вре-
ме ног ко ло во зног за сто ра.

Уко ли ко се по ли гон на ко јем прав но ли це спро во ди обу ку на-
ла зи у на се ље ном ме сту ко је не ис пу ња ва усло ве за спро во ђе ње 
прак тич ног ис пи та, а због уда ље но сти тих на се ље них ме ста ни је 
мо гу ће са чи ни ти ис пит не за дат ке за ис пит у це ли ни, прав но ли це 
мо ра обез бе ди ти и по ли гон у на се ље ном ме сту ко је ис пу ња ва про-
пи са не усло ве за спро во ђе ње прак тич ног ис пи та.

За по ли гон и при кљу чак при ла зног пу та по ли го на на јав ни 
пут мо ра по сто ја ти упо треб на до зво ла из да та у скла ду са про пи си-
ма ко ји ре гу ли шу пла ни ра ње и из град њу.

Члан 12.
На по ли го ну мо ра ју по сто ја ти са о бра ћај ни зна ко ви ко ји ма се 

за бра њу је са о бра ћај за сва во зи ла, осим за во зи ла ко ји ма се вр ши 
прак тич на обу ка кан ди да та, по ла га ње прак тич ног ис пи та и во зи ла 
ор га на ко ји вр ши над зор. 

Уко ли ко се по ли гон ко ри сти и у дру ге свр хе са о бра ћај ним 
зна ко ви ма из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти при до да та до пун ска 
та бла на ко јој су од ре ђе ни вре мен ски пе ри о ди по да ни ма ка да се 
на по ли го ну вр ши ис кљу чи во оспо со бља ва ње. 

Про сто ри за из во ђе ње свих про пи са них по ли гон ских рад њи 
на по ли го ну мо ра ју би ти обе ле же ни озна ка ма на ко ло во зу, у за-
ви сно сти од ка те го ри је во зи ла за ко ју се вр ши прак тич на обу ка и 
по ла га ње прак тич ног ис пи та. Озна ке про сто ра за из во ђе ње про-
пи са них по ли гон ских рад њи се из во де бе лом бо јом и мо ра ју би ти 
ја сно уоч љи ве. 

Про сто ри за из во ђе ње про пи са них по ли гон ских рад њи на 
дру гом про сто ру, мо ра ју би ти про пи са них ди мен зи ја и обе ле же-
ни озна ка ма на ко ло во зу, у скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка. 
Про сто ри за из во ђе ње про пи са них по ли гон ских рад њи на пу ту са 
сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја, од но сно ауто бу ској ста ни ци, од-
но сно ауто бу ском ста ја ли шту, мо ра ју би ти про пи са них ди мен зи ја 
и мо гу би ти озна че ни са мо са о бра ћај ним ку па ма на на чин од ре ђен 
овим пра вил ни ком.

Ши ри на озна ка на под ло зи из но си 0,10 m, а ду жи на не ис пре-
ки да ног де ла, од но сно пре ки да, ис пре ки да них ли ни ја из но си 1,0 m. 
Ши ри на озна ка на под ло зи ко је од ре ђу ју гра ни це про сто ра за из-
во ђе ње од ре ђе не рад ње ула зи у ди мен зи је про сто ра за из во ђе ње те 
рад ње, а у слу ча ју раз дел них ли ни ја по ло ви на ши ри не озна ке ула зи 
у ши ри ну сва ке са о бра ћај не тра ке.

Уко ли ко на по ли го ну по сто ји ви ше про сто ра за из во ђе ње про-
пи са них рад њи, ко ји омо гу ћа ва ју исто вре ме но оспо со бља ва ње ви-
ше кан ди да та, на по ли го ну мо ра ју би ти озна че не ко ло во зне, од но-
сно са о бра ћај не тра ке, ко ји ма се кре ћу во зи ла ра ди при сту па овим 
про сто ри ма. Ши ри на ових са о бра ћај них тра ка из но си нај ма ње 3,0 
m, од но сно 1,5 m уко ли ко се ко ри сте са мо за кре та ње мо тор них во-
зи ла ка те го ри ја АМ, А1, А2 и А. На рас кр сни ца ма ко је на ста ју укр-
шта њем ових ко ло во зних, од но сно са о бра ћај них тра ка пра во пр вен-
ства про ла за се ре гу ли ше нај ма ње пра ви ли ма са о бра ћа ја. 

Уко ли ко ко ло во зне, од но сно са о бра ћај не тра ке, ис пу ња ва ју 
усло ве ко ји су про пи са ни за про сто ре за из во ђе ње од ре ђе них про-
пи са них по ли гон ских рад њи на њи ма се мо гу из во ди ти те рад ње. 
Из у зет но, про пи са не рад ње мо тор ним во зи ли ма ка те го ри ја АМ, 
А1, А2 и А не мо гу се из во ди ти на овим ко ло во зним, од но сно са о-
бра ћај ним тра ка ма.

Про стор за из во ђе ње про пи са них по ли гон ских рад њи мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри ја АМ, А1, А2 и А се не мо же пре кла па ти 
са про сто ри ма за из во ђе ње по ли гон ских рад њи во зи ли ма дру гих 
ка те го ри ја.

Ка да се на по ли го ну про сто ри за из во ђе ње про пи са них по-
ли гон ских рад њи во зи ли ма пре кла па ју, а на ме ње ни су за из во ђе-
ње истих по ли гон ских рад њи на про сто ру раз ли чи тих ди мен зи ја, 
озна ке ко ји ма су обе ле же ни ови про сто ри мо ра ју би ти из ве де не 
раз ли чи тим бо ја ма, на де лу про сто ра где се озна ке не по кла па ју. У 
слу ча ју пре кла па ња, бе лом бо јом се увек из во де озна ке про сто ра 
за из во ђе ње про пи са них по ли гон ских рад њи мо тор ним во зи ли ма 
ка те го ри је B1 и B.

Пре кла па ње про сто ра за из во ђе ње про пи са них по ли гон ских 
рад њи во зи ли ма не сме има ти не га ти ван ути цај на из во ђе ње, од но-
сно оце њи ва ње из во ђе ња тих рад њи.

Члан 13.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

мо тор них во зи ла ка те го ри ја АМ, А1, А2 и А, мо ра би ти та квих ди-
мен зи ја и об ли ка да се на ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди-
ти про сто ри за из во ђе ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) во жња по прав цу и за у ста вља ње;
2) „сла лом” во жња;
3) во жња пу та њом у об ли ку бро ја „8”;
4) ко че ње и за у ста вља ње. 

Члан 14.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

мо тор них во зи ла ка те го ри ја B1 и B, мо ра би ти та квих ди мен зи ја и 
об ли ка да се на ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди ти про сто-
ри за из во ђе ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад са 
про ме ном са о бра ћај не тра ке;

2) пар ки ра ње во зи ла по ду жно, во жњом уна зад; 
3) пар ки ра ње во зи ла под пра вим углом, во жњом уна зад;
4) по лу кру жно окре та ње во зи ла са нај ви ше три пот пу на ма-

не вра на про сто ру ши ри не две са о бра ћај не тра ке;
5) за у ста вља ње и по ла зак во зи лом на пу ту са успо ном; 
6) ко че ње и за у ста вља ње.
На про сто ру за из во ђе ње по ли гон ских рад њи из ста ва 1. тач. 

2) и 3) овог чла на, не мо гу се пре кла па ти озна ке за пар кинг ме ста.

Члан 15.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

во зи ла ка те го ри је BЕ, мо ра би ти та квих ди мен зи ја и об ли ка да се 
на ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди ти про сто ри за из во ђе-
ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.

Члан 16.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

мо тор них во зи ла ка те го ри ја C1 и C, мо ра би ти та квих ди мен зи ја и 
об ли ка да се на ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди ти про сто-
ри за из во ђе ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад са 
про ме ном са о бра ћај не тра ке;

2) пар ки ра ње во зи ла под пра вим углом, во жњом уна зад, због 
уто ва ра  – ис то ва ра.

Члан 17.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

во зи ла ка те го ри ја C1Е и CЕ, мо ра би ти та квих ди мен зи ја и об ли ка 
да се на ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди ти про сто ри за из-
во ђе ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.

Члан 18.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

мо тор них во зи ла ка те го ри ја D1 и D, мо ра би ти та квих ди мен зи ја и 
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об ли ка да се на ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди ти про сто-
ри за из во ђе ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) за у ста вља ње во зи ла на пе ро ну, ра ди из ла ска и ула ска пут-
ни ка и по ла зак са пе ро на;

2) за у ста вља ње во зи ла на ауто бу ском ста ја ли шту, ра ди из ла-
ска и ула ска пут ни ка и по ла зак са ауто бу ског ста ја ли шта.

На про сто ру за из во ђе ње по ли гон ских рад њи из ста ва 1. овог 
чла на, не мо гу се пре кла па ти озна ка за пе рон и озна ка за ауто бу-
ско ста ја ли ште.

Члан 19.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

во зи ла ка те го ри ја D1Е и DE, мо ра би ти та квих ди мен зи ја и об ли ка 
да се на ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди ти про сто ри за из-
во ђе ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.

Члан 20.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

во зи ла ка те го ри је F, мо ра би ти та квих ди мен зи ја и об ли ка да се на 
ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди ти про сто ри за из во ђе ње 
сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.

Члан 21.
Про стор на по ли го ну, за прак тич ну обу ку кан ди да та за во за че 

мо тор них во зи ла ка те го ри је М, мо ра би ти та квих ди мен зи ја и об-
ли ка да се на ње му мо гу озна ка ма на ко ло во зу од ре ди ти про сто ри 
за из во ђе ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-
тој са о бра ћај ној тра ци;

2) ко че ње и за у ста вља ње. 

Члан 22.
За озна ча ва ње про сто ра за из во ђе ње про пи са них рад њи на 

по ли го ну, од но сно дру гом про сто ру прав но ли це мо ра има ти и ко-
ри сти ти по тре бан број са о бра ћај них ку па, ви си не нај ма ње 50 cm, 
у скла ду са гра фич ким при ка зом за сва ку по је ди нач ну рад њу во-
зи лом.

Члан 23.
Гра фич ки при каз про сто ра за из во ђе ње по ли гон ских рад њи 

утвр ђе них у чл. 13 –21. овог пра вил ни ка, са ди мен зи ја ма и на чи-
ном озна ча ва ња, дат је на сл. 1 –28, ко је су са др жа не у При ло гу 1. 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

На сли ка ма да тим у При ло гу 1. овог пра вил ни ка, озна ка за 
са о бра ћај ну ку пу је круг, а кри ви не су од ре ђе не по лу преч ни ком 
кру жног лу ка чи ја је вред ност од ре ђе на на сли ци.

4. Ка дро ви по треб ни за оба вља ње по сло ва те о риј ске  
и прак тич не обу ке и по ла га ње во зач ких ис пи та

Члан 24.
Ин струк тор во жње мо ра би ти у рад ном од но су, на од ре ђе но 

или нео д ре ђе но вре ме, са пу ним рад ним вре ме ном, у прав ном ли-
цу ко је вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та за во за че.

Прав но ли це ко је вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та за во за че, 
ду жно је да има нај ма ње три ин струк то ра во жње.

Уко ли ко прав но ли це вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та за во-
за че во зи ла ка те го ри је B ду жно је да има нај ма ње три ин струк то ра 
во жње за ка те го ри ју B. 

Уко ли ко прав но ли це вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та за во-
за че во зи ла оста лих ка те го ри ја ду жно је да има нај ма ње јед ног ин-
струк то ра во жње, за сва ку од тих ка те го ри ја во зи ла.

Прав но ли це ко је вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та, ду жно је 
да има у рад ном од но су, на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме, нај ма-
ње јед ног пре да ва ча те о риј ске обу ке.

Прав но ли це ко је вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та, ду жно је 
да има у рад ном од но су, на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме, нај ма-
ње јед ног ис пи ти ва ча за сва ку од ка те го ри ја во зи ла за ко је прав но 
ли це вр ши оспо со бља ва ње.

Јед но ли це, уко ли ко ис пу ња ва про пи са не усло ве и има од го-
ва ра ју ће до зво ле (ли цен це), мо же у истом прав ном ли цу оба вља ти 
по сло ве ин струк то ра во жње, пре да ва ча те о риј ске обу ке и ис пи ти-
ва ча.

III. НА ЧИН ОЗНА ЧА ВА ЊА ВО ЗИ ЛА ЗА ПРАК ТИЧ НУ ОБУ КУ 
КАН ДИ ДА ТА ЗА ВО ЗА ЧЕ

Члан 25. 
Во зи ло мо ра би ти озна че но по себ ним та бли ца ма за озна ча ва-

ње (у да љем тек сту: „L” та бли це) и нат пи си ма.
„L” та бли це су об ли ка ква дра та, пла ве бо је и на њи ма је ис-

пи са на озна ка „L” бе ле бо је и це ла по вр ши на та бли це мо ра би ти 
од ре флек ту ју ћег ма те ри ја ла.

Члан 26.
На во зи лу ка те го ри је АМ, А1, А2 и А по ста вља се са мо јед-

на „L” та бли ца на зад њој стра ни во зи ла, не по сред но по ред, ис под 
или из над ре ги стар ске та бли це, та ко да бу де уоч љи ва за оста ле 
уче сни ке у са о бра ћа ју.

На во зи лу ка те го ри је B1, C1, C, D1, D и M по ста вља ју се по 
две „L” та бли це, јед на на ле вом де лу пред ње, а дру га на ле вом де-
лу зад ње, стра не во зи ла, та ко да бу ду уоч љи ве за оста ле уче сни ке 
у са о бра ћа ју.

На во зи ли ма ка те го ри ја C1E, CE, D1E, DE и F по ста вља се 
јед на „L” та бли ца на ле вом де лу пред ње стра не вуч ног во зи ла, а 
дру га на ле вом де лу зад ње стра не при кључ ног во зи ла, та ко да бу-
ду уоч љи ве за оста ле уче сни ке у са о бра ћа ју.

„L” та бли ца на во зи ли ма мо же би ти по ста вље на и по мо ћу 
маг нет не под ло ге.

Члан 27.
На во зи лу ка те го ри је B на кро ву мо ра по сто ја ти та бла, све-

тле ћа или са по вр ши на ма од ре флек ту ју ћег ма те ри ја ла, ко ја са-
др жи нат пис „ОБУ КА ВО ЗА ЧА” ис пи сан ћи ри лич ним пи смом 
сло ви ма цр не бо је на жу тој под ло зи и две озна ке „L” бе ле бо је, 
упи са не у ква драт пла ве бо је, ко је су из ве де не са ле ве и де сне 
стра не на ве де ног нат пи са. На ве де ни нат пис и озна ке мо ра ју по-
сто ја ти на пред њој и зад њој стра ни та бле.

Та бла из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти по ста вље на управ но 
на по ду жну ра ван си ме три је во зи ла, при че му нат пис и озна ке мо-
ра ју би ти уоч љи ве за уче сни ке у са о бра ћа ју ко ји до ла зе у су срет 
во зи лу, од но сно ко ји се кре ћу иза овог во зи ла.

Та бла мо же би ти по ста вље на и по мо ћу маг нет не под ло ге.
При ли ком обу ке кан ди да та за во за ча во зи ла ка те го ри је BE, 

јед на „L” та бли ца се по ста вља на ле вом де лу зад ње стра не при-
кључ ног во зи ла, та ко да бу де уоч љи ва за оста ле уче сни ке у са о-
бра ћа ју, а вуч но во зи ло је озна че но на на чин од ре ђен од ред ба ма ст. 
1. и 2. овог чла на.

Уко ли ко је та бла из ста ва 1. овог чла на све тле ћа иста мо ра 
све тле ти ка да се оспо со бља ва ње из во ди у ноћ ним усло ви ма.

Члан 28.
На во зи лу ка те го ри је B на боч ним стра на ма мо ра би ти нат-

пис ко ји са др жи на зив прав ног ли ца, из ве ден на на чин да бу де уоч-
љив за оста ле уче сни ке у са о бра ћа ју. Ви си на сло ва на нат пи су мо-
ра би ти нај ма ње 10 cm.

По ред нат пи са, на боч ним стра на ма, мо же се на ла зи ти и ло-
го тип прав ног ли ца.

Члан 29.
Прав но ли це при ли ком из во ђе ња прак тич не обу ке и по ла га-

ња во зач ког ис пи та за кан ди да те за во за че мо тор них во зи ла ка те-
го ри ја AM, A1, A2 и A, од но сно B1 уко ли ко во зи ло не ма ка би ну, 
мо ра има ти и ко ри сти ти до во љан број све тло од бој них пр слу ка, из 
чла на 30. став 2. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

На све тло од бој ном пр слу ку, на леђ ној стра ни, мо ра по сто ја-
ти озна ка у об ли ку ква дра та пла ве бо је, са упи са ном озна ком „L” 
бе ле бо је.
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Члан 30.
Из глед „L” та бли це, та бле ко јом се озна ча ва во зи ло за прак-

тич ну обу ку кан ди да та ка те го ри је B и озна ке за озна ча ва ње пр-
слу ка за прак тич ну обу ку кан ди да та, са њи хо вим ди мен зи ја ма, 
при ка за ни су на сл. 1 –4, ко је су са др жа не у При ло гу 2. ко ји је од-
штам пан уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

IV. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 31.
Од ред бе чла на 2. став 2, чла на 7. став 1. и чла на 9. став 1. 

овог пра вил ни ка при ме њи ва ће се од 25. апри ла 2014. го ди не.

Члан 32.
Из у зет но од од ре да ба чла на 10. став 1. тач. 2), 3), 6) и 10) 

овог пра вил ни ка, до 25. ок то бра 2014. го ди не, прак тич на обу ка 
кан ди да та вр ши се на: 

1) мо то ци клу без боч не при ко ли це, ко ји при па да во зи ли ма 
ка те го ри је А1  – за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је А1;

2) мо то ци клу без боч не при ко ли це, ко ји при па да во зи ли ма 
ка те го ри је А2, а не при па да во зи ли ма ка те го ри је А1  – за во за ча 
мо тор них во зи ла ка те го ри је А2;

3) мо тор ном во зи лу ка те го ри је B, са че ти ри точ ка, са нај ма-
ње че ти ри се ди шта, нај ве ће кон струк тив не бр зи не од нај ма ње 100 
km/h, са два спољ на во зач ка огле да ла (са обе стра не во зи ла)  – за 
во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је B;

4) мо тор ном во зи лу ка те го ри је C, чи ја нај ве ћа до зво ље на ма са 
пре ла зи 7500 kg, нај ве ће кон струк тив не бр зи не нај ма ње 80 km/h и 
ко је има за тво ре ни то вар ни сан дук (стал на над град ња или при вре-
ме на  – „це ра да”) чи ја је ши ри на нај ма ње иста као ши ри на ка би не, 
при че му је нај ви ша тач ка то вар ног сан ду ка нај ма ње на ис тој ви-
си ни као нај ви ша тач ка ка би не  – за во за ча мо тор них во зи ла ка те-
го ри је C.

Из у зет но од од ред бе чла на 10. став 2. овог пра вил ни ка мо-
тор но во зи ло ка те го ри је В за оспо со бља ва ње кан ди да та за во за че, 
ко је је до сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка би ло ре ги стро ва но 
на прав но ли це ко је је вр ши ло оспо со бља ва ње кан ди да та на осно-
ву ре ше ња ко јим се утвр ђу је да су ис пу ње ни про пи са ни усло ви 
за оспо со бља ва ње кан ди да та за во за че, мо же би ти пре пра вље но 
во зи ло, под усло вом да су ис пу ње ни усло ви из чла на 250. став 3. 
За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Из у зет но од од ред бе чла на 10. став 3. во зи ло ка те го ри је B, до 
25. ок то бра 2014. го ди не:

1) мо же има ти са мо ду плу но жну ко ман ду коч ног си сте ма;
2) не мо ра има ти уре ђај за да ва ње звуч них и оп тич ких сиг на-

ла ко ји се ак ти ви ра при упо тре би ду плих но жних ко ман ди.

Члан 33.
Из у зет но од од ред бе чла на 11. став 1. овог пра вил ни ка, до 

25. ок то бра 2014. го ди не, прав но ли це ко је вр ши оспо со бља ва ње 
кан ди да та по чет ну прак тич ну обу ку, од но сно по ли гон ске рад ње 
у прак тич ној обу ци и на прак тич ном ис пи ту, мо же из во ди ти и на 
про сто ру ко ји је део са о бра ћај не по вр ши не, ко ји омо гу ћа ва из во-
ђе ње про пи са них по ли гон ских рад њи и ко ји је озна чен на про пи-
сан на чин, ако по се ду је са гла сност упра вља ча пу та. Овај про стор 
за вре ме оспо со бља ва ња, у ци љу оне мо гу ћа ва ња ко ри шће ња про-
сто ра од стра не дру гих ко ри сни ка, мо ра би ти обез бе ђен и опре мом 
ко ја се ко ри сти за обе ле жа ва ње пре пре ка на пу ту и ме ста на ко ме 
се из во де ра до ви на пу ту.

Уко ли ко по ли гон не ис пу ња ва усло ве за из во ђе ње по ли гон-
ске рад ње „за у ста вља ње и по ла зак во зи лом на пу ту са успо ном”, 

до 25. ок то бра 2014. го ди не, за ње но из во ђе ње мо же се ко ри сти-
ти дру ги про стор, од но сно пут са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја 
ко ји омо гу ћа ва из во ђе ње ове рад ње. Дру ги про стор, од но сно пут 
са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја, прав но ли це мо же ко ри сти ти 
ако по се ду је са гла сно сти вла сни ка, од но сно ко ри сни ка про сто ра, 
од но сно упра вља ча пу та.

Члан 34.
Од ред ба чла на 12. став 8. овог пра вил ни ка, при ме њи ва ће се 

од 25. ок то бра 2014. го ди не.

Члан 35.
Прав но ли це ко је вр ши оспо со бља ва ња кан ди да та, до 25. ок-

то бра 2014. го ди не, мо же:
1) рад ње из чла на 14. став 1, чла на 15. став 1, чла на 16. став 

1, чла на 17. став 1, чла на 18. став 1, чла на 19. став 1, чла на 20. 
став 1. и чла на 21. став 1. овог пра вил ни ка из во ди ти на про сто ру 
ко ји мо же би ти сма њен у од но су на про стор при ка зан на сл. 5−17, 
20−22. и 24−28. При ло га 1, та ко да ши ри на са о бра ћај не тра ке, од-
но сно ши ри на две са о бра ћај не тра ке, бу де нај ма ње 3,00 m, од но-
сно нај ма ње 6,00 m;

2) рад њу из чла на 16. став 1. тач ка 2) овог пра вил ни ка из-
во ди ти на про сто ру ко ји мо же би ти сма њен, у од но су на про стор 
при ка зан на сли ци 15. При ло га 1, та ко да ду жи на за у став ног по ља 
озна че ног ку па ма, бу де нај ма ње 2,00 m ве ћа од ду жи не мо тор ног 
во зи ла ко је се ко ри сти за оспо со бља ва ње;

3) рад њу из чла на 18. став 1. тач ка 1) овог пра вил ни ка из-
во ди ти на про сто ру ко ји мо же би ти сма њен, у од но су на про стор 
при ка зан на сли ци 19. При ло га 1, та ко да про стор где се во зи ло 
пар ки ра омо гу ћа ва пар ки ра ње, на про пи сан на чин, во зи ла ко је се 
ко ри сти за оспо со бља ва ње, а ши ри на про сто ра на ме ње ног за ма-
не ври са ње при ли ком ула ска и из ла ска, сма ње на у скла ду са ма не-
вар ским мо гућ но сти ма во зи ла и про пи са ним вр ше њем рад ње.

Члан 36.
По ступ ци за до би ја ње до зво ле за оспо со бља ва ње кан ди да-

та за во за че за по че ти до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка 
окон ча ће се по од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 37.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о усло ви ма ко је мо ра да ис пу ња ва при вред но дру штво, 
од но сно огра нак при вред ног дру штва или сред ња струч на шко ла 
ко ји вр ше оспо со бља ва ње кан ди да та за во за че („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 53/12). 

Члан 38.
Овај пра вил ник сту па на сна гу 26. ок то бра 2013. го ди не, с 

тим што се од ред ба чла на 3. став 3. тач ка 1) овог пра вил ни ка при-
ме њу је по ис те ку три го ди не од да на сту па ња на сна гу овог пра-
вил ни ка, a одредбe чла на 9. став 2, чла на 10. став 1. тач. 6), 7), 8), 
9), 10), 11), 12) и 14), у по гле ду про тив бло ки ра ју ћег си сте ма (ABS) 
рад ног ко че ња и чла на 11. став 9. овог пра вил ни ка, при ме њу ју се 
по ис те ку пет го ди на од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Број 01-10424/13-2
У Бе о гра ду, 22. ок то бра 2013. го ди не

Ми ни стар,
Иви ца Да чић, с.р.
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На осно ву чла на 213. став 3, чла на 214. став 2. и чла на 215. 

став 2. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13 − УС),

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва до но си

П РА  В И Л  Н И К

о те о риј ској и прак тич ној обу ци кан ди да та за во за че 

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се про грам и на чин спро во ђе-

ња те о риј ске и прак тич не обу ке кан ди да та за во за че.

Члан 2.
При вред но дру штво, од но сно огра нак при вред ног дру штва 

или сред ња струч на шко ла (у да љем тек сту: прав но ли це) те о риј ску 
и прак тич ну обу ку из во де у скла ду са про гра мом те о риј ске и прак-
тич не обу ке, у тра ја њу и на на чин про пи сан овим пра вил ни ком.

Те о риј ска и прак тич на обу ка кан ди да та за во за че (у да љем 
тек сту: кан ди дат) из во ди се у скла ду са пла ном те о риј ске обу ке и 
пла ном прак тич не обу ке.

До дат на те о риј ска и прак тич на обу ка кан ди да та из чла на 351. 
ст. 9 –11. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, ко ја мо ра 
об у хва ти ти про ме не у про пи си ма о без бед но сти са о бра ћа ја и њи-
хов ути цај на без бед но упра вља ње во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту, 
из во ди се у скла ду са пла ном до дат не те о риј ске обу ке и пла ном 
до дат не прак тич не обу ке.

На кон за вр ше не те о риј ске, од но сно прак тич не обу ке, мо же 
се на зах тев кан ди да та спро ве сти до пун ска обу ка. 

Те о риј ска и прак тич на обу ка кан ди да та мо же се за по че ти нај-
ра ни је 12 ме се ци пре не го што кан ди дат за во за ча ис пу ни ста ро-
сни услов из чла на 180. и чла на 182. став 1. За ко на о без бед но сти 
са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Те о риј ска и прак тич на обу ка кан ди да та не мо же се за по че ти 
и вр ши ти у вре ме тра ја ња за штит не ме ре, од но сно ме ра без бед но-
сти за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом, као ни за вре ме док му 
је во зач ка до зво ла од у зе та због не са ве сно сти.

Те о риј ска и прак тич на обу ка кан ди да та за упра вља ње во зи-
ли ма од ре ђе не ка те го ри је не мо же се за по че ти и вр ши ти уко ли ко 
кан ди дат не ис пу ња ва усло ве у по гле ду по се до ва ња од го ва ра ју ће 
во зач ке до зво ле из чла на 181. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на 
пу те ви ма.

II. ТЕ О РИЈ СКА ОБУ КА

Члан 3.
Те о риј ска обу ка кан ди да та се спро во ди фрон тал но, груп но 

или ин ди ви ду ал но у учи о ни ци прав ног ли ца ко је ор га ни зу је те о-
риј ску обу ку, кроз пре да ва ња и ве жбе.

Те о риј ска обу ка кан ди да та са сто ји се из основ ног и по себ ног 
фон да ча со ва. 

Основ ни фонд ча со ва мо ра ју има ти кан ди да ти ко ји не ма ју 
во зач ку до зво лу и исти је за све ка те го ри је, а по себ ни фонд ча со ва 
мо ра по сто ја ти нај ма ње за ка те го ри је во зи ла:

1) АМ, А1, А2 и А;
2) B1, B и BE;
3) C1, C1E, C и CE;
4) D1, D1E, D и DE;
5) F.
Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, кан ди дат ко ји има во зач ку 

до зво лу мо ра има ти нај ма ње ча со ве ко ји су пред ви ђе ни по себ ним 
фон дом ча со ва за ка те го ри ју во зи ла за ко ју се оспо со бља ва.

Кан ди дат не мо ра има ти те о риј ску обу ку ако има во зач ку до-
зво лу за упра вља ње во зи ли ма ка те го ри је ко ја има исти по себ ни фонд 
ча со ва као ка те го ри ја за ко ју се оспо со бља ва из ста ва 3. овог чла на.

План те о риј ске обу ке кан ди да та, са чи ња ва прав но ли це и 
исти пред ста вља де таљ ну раз ра ду про гра ма обу ке пре ма са др жа ју 
ча со ва основ ног, од но сно по себ ног фон да ча со ва те о риј ске обу ке, 
по те ма ма обу ке.

Прав но ли це мо же има ти ви ше пла но ва те о риј ске обу ке ко-
ји су са чи ње ни у скла ду са ка рак те ри сти ка ма кан ди да та, од но сно 

зах те ва ним ни во ом услу ге. Ако прав но ли це има ви ше пла но ва те-
о риј ске обу ке сва ки мо ра би ти озна чен ред ним бро јем.

На осно ву пла на те о риј ске обу ке прав но ли це са чи ња ва план 
ре а ли за ци је сва ког по је ди нач ног ча са те о риј ске обу ке.

У то ку те о риј ске обу ке кан ди дат при су ству је свим ча со ви-
ма ко ји су од ре ђе ни пла ном те о риј ске обу ке за ко ји је, уго во ром 
о усло ви ма под ко јим ће се оба ви ти обу ка, опре де ље но да ће би ти 
из ве де на обу ка кан ди да та.

Ако се кан ди дат у исто вре ме и у истом прав ном ли цу оспо-
со бља ва за две или ви ше ка те го ри ја во зи ла, кан ди дат мо же при су-
ство ва ти ча со ви ма основ ног фон да те о риј ске обу ке са мо јед ном, 
под усло вом да се те о риј ска обу ка спро во ди у истом пе ри о ду, што 
се еви ден ти ра у свим ње го вим књи жи ца ма обу ке.

Сва ки час те о риј ске обу ке се сни ма си сте мом за аудио-ви-
део сни ма ње (у да љем тек сту: аудио-ви део си стем) ко ји омо гу ћа ва 
сни ма ње свих кан ди да та и пре да ва ча те о риј ске обу ке.

Члан 4.
По за вр шет ку те о риј ске обу ке, кан ди да ту се из да је по твр да о 

за вр ше ној те о риј ској обу ци, фор ма та А4 или А5, чи ји je са др жај и 
из глед дат у Обра сцу 1, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи-
ни ње гов са став ни део.

У слу ча ју пре стан ка оспо со бља ва ња у прав ном ли цу кан ди-
да ту се из да је По твр да о бро ју ча со ва те о риј ске обу ке, фор ма та А4 
или А5, чи ји je са др жај и из глед  дат у Обра сцу 2, ко ји је од штам-
пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

По за вр шет ку до дат не те о риј ске обу ке, у сми слу од ре да ба 
чла на 351. ст. 9−11. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, 
кан ди да ту се из да је По твр да о бро ју ча со ва до дат не те о риј ске обу-
ке, фор ма та А4 или А5, чи ји je са др жај и из глед дат у Обра сцу 3, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

У слу ча ју ка да кан ди дат на кон за вр ше не те о риј ске обу ке, 
од но сно до дат не те о риј ске обу ке, оспо со бља ва ње на ста вља у ис-
том прав ном ли цу По твр да о за вр ше ној те о риј ској обу ци, од но сно 
По твр да о бро ју ча со ва до дат не те о риј ске обу ке, је са став ни део 
књи жи це обу ке кан ди да та за во за че, а у слу ча ју пре стан ка оспо со-
бља ва ња у том прав ном ли цу ове по твр де се из да ју на про пи са ним 
обра сци ма.

1. Про грам те о риј ске обу ке

Члан 5.
Про грам те о риј ске обу ке кан ди да та за во за че мо тор них во зи-

ла по де љен је по те ма ма пре да ва ња, ко је су озна че не ко до ви ма и за 
ко је је про пи сан ми ни мал ни фонд ча со ва. 

На зи ви те ма пре да ва ња, њи хо ви ко до ви и са др жај су:
1) без бед ност са о бра ћа ја  – Т1;
(1) по јам, зна чај и основ не од ред бе За ко на о без бед но сти са-

о бра ћа ја на пу те ви ма;
(2) основ на на че ла без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма;
(3) са о бра ћај не не зго де, њи хо ви узро ци и по сле ди це;
2) во зач  – Т2;
(1) по јам, зна чај и ути цај во за ча на без бед ност са о бра ћа ја; 
(2) осо би не и по ступ ци во за ча ко ји ути чу на без бед ност са-

о бра ћа ја;
(3) со ци о ло шки чи ни о ци ко ји ути чу на по на ша ње во за ча;
(4) зна чај проценe са о бра ћај не си ту а ци је и на чин до но ше ња 

од лу ка во за ча;
(5) ори јен та ци ја во за ча у вре ме ну и про сто ру;
(6) основ ни пси хич ки про це си (осе ћа ји, опа жа ње, пред ста ве, 

па жња, емо ци је, ми шље ње, ре флек си и др.) и пси хо ло шки чи ни о-
ци ко ји ути чу на про це не, до но ше ње и спро во ђе ње од лу ка во за ча 
у то ку во жње; 

(7) вре ме ре ак ци је, па жња и умор во за ча (по јам, зна чај, ути-
цај ин ди ви ду ал них и спољ них фак то ра, ути цај спољ не сре ди не, 
мо ти ва ци ја, ис ку ство, буд ност, фак то ри ко ји до при но се умо ру, 
ефек ти умо ра, ме ре за от кла ња ње умо ра и др.); 

(8) про ме не код во за ча ко је на ста ју услед ко ри шће ња ал ко хо-
ла и/или дру гих пси хо ак тив них суп стан ци чи ја је упо тре ба за бра-
ње на пре и за вре ме во жње (ути цај на спо соб но сти и по на ша ње 
во за ча, ти пич не гре шке во за ча под ути ца јем ал ко хо ла и др.); 

(9) пси хо фи зич ки усло ви за упра вља ње во зи лом ко је мо ра ју 
ис пу ња ва ти во за чи и на чин утвр ђи ва ња ис пу ње но сти тих усло ва у 
са о бра ћа ју на пу ту; 
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(10)  вре ме упра вља ња во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту и од-

мо ри во за ча (вре ме упра вља ња, пре кид упра вља ња ра ди од мо ра, 
не пре кид ни од мор, на чин упо тре бе та хо гра фа и др.);

(11) пла ни ра ње и при пре ма за пу то ва ње, од но сно упра вља ње 
во зи лом (из бор пре во зног сред ства, из бор тра се пу то ва ња, вре ме 
по ла ска, план па у за и од мо ра и др.) 

3) пут  – Т3; 
(1) по јам, зна чај пу та и вр сте пу те ва; 
(2) ка рак те ри сти ке пу та ко је су од зна ча ја за без бед ност са-

о бра ћа ја (по преч ни про фил пу та, ко ло во зни за стор, при ја ња ње, 
број и ши ри на са о бра ћај них тра ка, од вод ња ва ње, оште ће ња ко ло-
во за, пре глед ност пу та, хо ри зон тал не и вер ти кал не кри ви не, ту-
не ли, мо сто ви, над во жња ци, под во жња ци и дру ги пут ни објек ти);

(3) ути цај вре мен ских при ли ка (сне га, сне жне ве ја ви це, ки-
ше, ма гле, по ле ди це, гра да, тем пе ра ту ре, ва зду шног при ти ска, 
вла жно сти ва зду ха и др.) на ста ње пу та и без бед но од ви ја ње са о-
бра ћа ја (ви дљи вост, ду жи на за у став ног пу та, ре жим во жње и др.); 

(4) пут у ноћ ним усло ви ма во жње (ути цај на спо соб ност во за ча, 
уоч љи вост дру гих во зи ла, пе ша ка и пре пре ка на пу ту, ути цај на бр-
зи ну кре та ња и про це ну бр зи не дру гих во зи ла и др.) и опре ма пу та; 

(5) тех нич ко ре гу ли са ње са о бра ћа ја (оп ште од ред бе, пе шач ка 
зо на, зо на успо ре ног са о бра ћа ја, зо на „30”, зо на шко ле, за шти та жи-
вот не сре ди не, тех нич ка сред ства за успо ра ва ње са о бра ћа ја и др.);

4) во зи ло  – Т4; 
(1) по јам и зна чај во зи ла, де фи ни ци је вр ста во зи ла и иден ти-

фи ка ци о на озна ка во зи ла;
(2) осо би не во зи ла ко је ути чу на без бед но од ви ја ње са о бра ћа ја 

на пу те ви ма (кон струк ци ја, вр ста ма те ри ја ла, на чин из ра де и усло ви 
екс пло а та ци је, тех нич ко одр жа ва ње, одо бре ње ти па во зи ла и др.); 

(3) основ ни скло по ви и уре ђа ји во зи ла и њи хов ути цај на 
без бед ност са о бра ћа ја на пу ту, зна чај и ути цај тех нич ке ис прав-
но сти во зи ла на без бед но од ви ја ње са о бра ћа ја (уре ђај за упра вља-
ње, уре ђај за за у ста вља ње, уре ђа ји за осве тља ва ње и да ва ње све-
тло сних зна ко ва, уре ђа ји ко ји омо гу ћа ва ју нор мал ну ви дљи вост, 
уре ђа ји за спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла, пне у ма ти ци, та-
хо граф и оста ли уре ђа ји);

(4) за у став ни пут и пут пре ти ца ња (еле мен ти, ути цај ни фак-
то ри, ду жи на, по треб но, вре ме, по сле ди це и др.)

(5) нај че шће и нај о па сни је не ис прав но сти во зи ла и мо гућ но-
сти њи хо вог от кла ња ња од стра не во за ча рас по ло жи вом опре мом 
и сред стви ма, по ста вља ње на точ ко ве ла на ца за снег;

(6) зна чај и ути цај оп те ре ће ња и на чи на оп те ре ће ња во зи ла 
на без бед ност са о бра ћа ја; 

(7) еле мен ти ак тив не без бед но сти во зи ла (по јам и зна чај, ста-
бил ност и упра вљи вост во зи ла, уре ђај за упра вља ње, уре ђај за ко-
че ње, пне у ма ти ци, уре ђа ји ко ји обез бе ђу ју ви дљи вост, оги бље ње 
во зи ла, тран сми си ја, елек трич на ин ста ла ци ја и др.); 

(8) еле мен ти па сив не без бед но сти во зи ла (по јам и зна чај, ка-
ро се ри ја во зи ла, кон струк ци ја во зи ла, упо тре бље ни ма те ри ја ли, 
за шти та де це у во зи лу, за шти та ли ца ко ја се пре во зе мо то ци клом, 
уну тра шњост во зи ла, спољ ни де ло ви во зи ла, скло по ви и уре ђа ји 
во зи ла чи ји је основ ни циљ обез бе ђи ва ње па сив не без бед но сти, 
си гур но сни по ја се ви, ва зду шни ја сту ци, на сло ни за гла ву и др.);

(9) еле мен ти каталитичкe без бед но сти во зи ла (по јам и зна чај, 
бу ка, ви бра ци је, из дув ни га со ви, гре ја ње, вен ти ла ци ја, кли ма ти за-
ци ја и др.);

(10) усло ви за уче шће во зи ла у са о бра ћа ју на пу ту (ре ги стра-
ци ја во зи ла, са о бра ћај на до зво ла, ре ги стар ске та бли це, ре ги стра-
ци о на на леп ни ца, при вре ме на ре ги стра ци ја, та бли це за при вре ме-
но озна ча ва ње и др.); 

(11) тех нич ка ис прав ност во зи ла, тех нич ки пре гле ди во зи ла, 
ре дов ни, ван ред ни и кон трол ни тех нич ки пре гле ди; 

(12) осно ве еко но мич не во жње и ути цај са о бра ћа ја на ста ње 
жи вот не сре ди не и ње но угро жа ва ње (по јам и зна чај, ути цај тех-
ни ке во жње, зна чај тех нич ке ис прав но сти во зи ла и мо то ра у за-
шти ти жи вот не сре ди не од за га ђе ња бу ком и из дув ним га со ви ма); 

(13) за бра на од ла га ња и ис пу шта ња ма те ри ја и от па да ко јим 
се угро жа ва жи вот на сре ди на; 

5) пра ви ла са о бра ћа ја  – Т5; 
(1) по јам и зна чај пра ви ла са о бра ћа ја;
(2) оп ште од ред бе о по на ша њу уче сни ка у са о бра ћа ју (хи-

је рар хи ја по сту па ња уче сни ка у са о бра ћа ју, на чин кре та ња во зи-
ла и оба ве за др жа ња од сто ја ња и ра сто ја ња, оста вља ње пред ме та 
на пу ту, оп шта оба ве за пре ма пе ша ци ма, сле пим осо ба ма, од нос 

пре ма во зи ли ма ко ја вр ше пре воз пут ни ка и де це, ко ри шће ње те-
ле фо на и дру гих уре ђа ја за ко му ни ка ци ју, за бра на ко ри шће ње уре-
ђа ја за от кри ва ње и оме та ње ра да уре ђа ја за ме ре ње бр зи не, ко ри-
шће ње си гур но сних по ја се ва, све тло од бој них пр слу ка и др.); 

(3) упо тре ба по ка зи ва ча прав ца, укљу чи ва ње во зи ла у са о-
бра ћај и ис кљу чи ва ње из са о бра ћа ја, кре та ње во зи ла по пу ту (кре-
та ње по ко ло во зу пу та у за ви сно сти од бро ја са о бра ћај них тра ка и 
њи хо ве на ме не, кре та ње по са о бра ћај ним тра ка ма за укљу чи ва ње 
и ис кљу чи ва ње, кре та ње по са о бра ћај ним тра ка ма за спо ра во зи ла 
и са о бра ћај ним тра ка ма за во зи ла јав ног пре во за пут ни ка, кре та ње 
трам вај ском ба шти цом, успо ра ва ње во зи ла и др.);

(4) скре та ње (скре та ње уле во или уде сно), по лу кру жно окре-
та ње, кре та ње во зи лом уна зад, ми мо и ла же ње (оп шта пра ви ла ко ја 
се ти чу ми мо и ла же ња из ме ђу во зи ла, од но сно во зи ла и пе ша ка), 
пре ти ца ње и оби ла же ње (оп шта пра ви ла, на чин, за бра не);

(5) бр зи на (по јам бр зи не, тре нут на бр зи на, сред ња бр зи на, 
при ла го ђа ва ње бр зи не усло ви ма са о бра ћа ја, ста њу пу та, ат мос-
фер ским при ли ка ма, ви дљи во сти, пре глед но сти, гу сти ни са о бра-
ћа ја, огра ни че ње бр зи не у на се љу, од но сно ван на се ља, огра ни че-
ње бр зи не пре ма вр сти и на ме ни во зи ла, вр сти пу та, огра ни че ња 
бр зи не из ра же на са о бра ћај ним зна ко ви ма);

(6) пр вен ство про ла за (пр вен ство про ла за на рас кр сни ци, при 
укљу чи ва њу на пут, при су сре ту са трам ва јем и во зом); 

(7) са о бра ћај на рас кр сни ци (оп шта пра ви ла, на чин кре та ња 
кроз рас кр сни цу);

(8) на сил нич ка во жња (по јам, по на ша ња во за ча ко ја пред ста-
вља ју на сил нич ку во жњу и опа сно сти ко ја она до но си);

(9) звуч ни или све тло сни зна ци упо зо ре ња (да ва ње зна ко ва и 
за бра не да ва ња зна ко ва);

(10) за у ста вља ње и пар ки ра ње (оп шта пра ви ла о за у ста вља-
њу и пар ки ра њу, за бра не за у ста вља ња и пар ки ра ња, на чин обез бе-
ђе ња во зи ла); 

(11) ву че ње во зи ла (оп ште од ред бе, на чин ву че ња во зи ла, 
број при кључ них во зи ла у за ви сно сти од вр сте во зи ла, за бра не); 

(12) упо тре ба све та ла у са о бра ћа ју (упо тре ба крат ких, од но сно 
днев них, ду гих, по зи ци о них, све та ла за ма глу, озна ча ва ње и осве-
тља ва ње оста лих уче сни ка као што су пе ша ци, би ци кли сти и др.);

(13) са о бра ћај трам ва ја и дру гих во зи ла на ши на ма, са о бра-
ћај трак то ра, рад них ма ши на и мо то кул ти ва то ра (оп ште од ред бе, 
при кључ ци за из во ђе ње ра до ва, ву ча при кључ них во зи ла), са о бра-
ћај за пре жних во зи ла и уче шће жи во ти ња у са о бра ћа ју;

(14) са о бра ћај би ци ка ла, мо пе да, три ци ка ла, че тво ро ци ка ла 
и мо то ци ка ла (на чин упра вља ња, во жња би ци кли стич ком ста зом, 
од но сно тра ком, огра ни че ња);

(15) кре та ње пе ша ка (на чин кре та ња по ко ло во зу, тро то а ру, 
пре ла зак пре ко ко ло во за, пе шач ког пре ла за, ре гу ли са ње кре та ња 
пе ша ка), оба ве зе во за ча пре ма пе ша ци ма (усло ви за без бед но кре-
та ње пе ша ка пре ко ко ло во за и по ко ло во зу);

(16) са о бра ћај на пре ла зу пу та пре ко же ле знич ке пру ге (пр-
вен ство про ла за, на чин пре ла ска);

(17) са о бра ћај на ауто пу ту и мо то пу ту (оп шта пра ви ла, за-
бра не, на чин кре та ња);

(18) во зи ла под прат њом и во зи ла са пра вом пр вен ства про-
ла за (по јам, зна чај, оба ве зе во за ча и пе ша ка при су сре ту са тим 
во зи ли ма, да ва ње зна ко ва);

(19) упо тре ба жу тог ро та ци о ног или треп ћу ћег све тла (по јам, 
зна чај, оба ве зе во за ча и пе ша ка при су сре ту са тим во зи ли ма, да-
ва ње зна ко ва); 

(20) ме ре пре до стро жно сти при ли ком на пу шта ња во зи ла;
6) оста ли уче сни ци у са о бра ћа ју  – Т6; 
(1) по јам и ка рак те ри сти ке уче сни ка у са о бра ћа ју ко је ути чу 

на без бед но од ви ја ње са о бра ћа ја;
(2) ка рак те ри сти ке по на ша ња у са о бра ћа ју де це, ста рих ли ца, 

осо ба са по себ ним по тре ба ма, пе ша ка, би ци кли ста, мо то ци кли ста 
и дру гих ли ца;

(3) по јам, ка рак те ри сти ке и ути цај шин ских во зи ла на без-
бед но од ви ја ње са о бра ћа ја; 

(4) ути цај жи во ти ња на без бед но од ви ја ње са о бра ћа ја на пу ту;
7) са о бра ћај на сиг на ли за ци ја  – Т7;
(1) по јам, зна чај, на чин обе ле жа ва ња и по ста вља ње;
(2) са о бра ћај ни зна ко ви, пој мо ви (зна ко ви опа сно сти, из ри-

чи тих на ред би, оба ве ште ња, до пун ске та бле); 
(3) зна че ње са о бра ћај них зна ко ва, ме сто по ста вља ња и пре-

ста нак ва жно сти;
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(4) озна ке на ко ло во зу и тро то а ру, пој мо ви и зна че ње; 
(5) све тло сни са о бра ћај ни зна ко ви, пој мо ви и зна че ње, се ма-

фо ри и њи хо ва на ме на (ре гу ли са ње кре та ња во зи ла: по пу ту, пре ко 
рас кр сни це, на пре ла зу пре ко же ле знич ке пру ге, ре гу ли са ње кре-
та ња на би ци кли стич ким тра ка ма, од но сно ста за ма и ре гу ли са ње 
кре та ња пе ша ка);

(6) све тло сне озна ке (по де ла и на чин обе ле жа ва ња);
(7) на чин обе ле жа ва ње пре ла за пу та пре ко же ле знич ке пру ге;
(8) на чин обе ле жа ва ња пре пре ка на пу ту и ме ста на ко ме се 

из во де ра до ви на пу ту;
(9) зна ци и на ред бе ко је да ју овла шће на ли ца (њи хо во зна че-

ње и на чин да ва ња);
8) пре воз те ре та и ли ца во зи ли ма  – Т8;
(1) оп ште од ред бе, по јам, зна чај и за бра не; 
(2) оп те ре ће ње во зи ла (осо вин ско оп те ре ће ње, укуп на ма са, 

но си вост, нај ве ћа до зво ље на ма са, нај ве ћа до зво ље на укуп на ма са, 
сме штај и обез бе ђе ње те ре та);

(3) ван ред ни пре воз (по јам, усло ви под ко јим се оба вља, до-
зво ла);

(4) пре воз ли ца во зи ли ма (по јам и зна чај, оп те ре ће ње во зи ла, 
на чин пре во за, огра ни че ња);

9) во зач ке до зво ле  – Т9; 
(1) по јам и зна чај; 
(2) про пи си ве за ни за пра во на упра вља ње во зи лом у са о бра-

ћа ју на пу ту, усло ви за упра вља ње во зи лом, ста ро сни усло ви за до-
би ја ње во зач ке до зво ле, по сту пак из да ва ња во зач ке до зво ле, здрав-
стве ни пре гле ди, во зач ке до зво ле за ка те го ри је мо тор них во зи ла, 
од у зи ма ње во зач ке до зво ле, из вр ше ње ме ре за бра не упра вља ња, 
про фе си о нал ни во за чи, во за чи трам ва ја, во за чи ту ри стич ког во за;

(3) проб на во зач ка до зво ла (по јам, зна чај и усло ви за упра-
вља ње во зи лом);

(4) оспо со бља ва ње кан ди да та за во за че (те о риј ска обу ка, 
прак тич на обу ка и во зач ки ис пит);

10) ду жно сти уче сни ка у са о бра ћа ју у слу ча ју са о бра ћај не 
не зго де  – Т10; 

(1) по сту пак у слу ча ју са о бра ћај не не зго де (по јам, ду жно сти 
и оба ве зе во за ча и ли ца ко је се за тек не на ме сту не зго де);

(2) ду жност и оба ве зе по ли ци је, здрав стве не уста но ве, упра-
вља ча пу та, оси гу ра ва ју ћих дру шта ва; 

(3) европ ски из ве штај о са о бра ћај ној не зго ди; 
11) по себ не ме ре и овла шће ња  – Т11;
(1) ис кљу че ње во за ча из са о бра ћа ја, за др жа ва ње во за ча, упу-

ћи ва ње во за ча на кон трол ни ле кар ски пре глед, утвр ђи ва ње при-
су ства ал ко хо ла и/или пси хо ак тив них суп стан ци код уче сни ка у 
са о бра ћа ју, за у ста вља ње, од но сно упу ћи ва ње ра ди за у ста вља ња 
во зи ла на без бед ном ме сту или укљу чи ва ња на пут за ту вр сту или 
ка те го ри ју во зи ла, сни ма ње са о бра ћа ја и уче сни ка у са о бра ћа ју 
ко ри шће њем од го ва ра ју ћих сред ста ва као и до ку мен то ва ње пре-
кр ша ја и дру гих по сту па ња у са о бра ћа ју су прот них про пи си ма, 
при вре ме но од у зи ма ње пред ме та пре кр ша ја, од у зи ма ње обра сца 
стра не во зач ке до зво ле ка да во зач има ви ше од јед не во зач ке до-
зво ле, ис кљу че ње во зи ла из са о бра ћа ја, упу ћи ва ње на кон трол ни 
тех нич ки пре глед во зи ла, укла ња ње, од но сно пре ме шта ње во зи-
ла, као и по ста вља ње уре ђа ја ко ји ма се спре ча ва од во же ње во зи ла, 
ме ре ње осо вин ског оп те ре ће ња во зи ла и укуп не ма се во зи ла;

12) те о риј ско об ја шње ње рад њи во зи лом, од но сно ску пом 
во зи ла, у са о бра ћа ју на пу ту и по сту па ње во за ча у са о бра ћа ју на 
пу ту  – Т12;

(1) из во ђе ње рад њи во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту: по ла зак са 
ме ста, укљу чи ва ње во зи ла у са о бра ћај на пу ту, во жња уна пред, во-
жња уна зад, про ме на прав ца кре та ња и за у ста вља ње во зи ла, одр-
жа ва ње бр зи не кре та ња во зи ла у за ви сно сти од са о бра ћај не си ту-
а ци је и усло ва пу та и вре мен ских усло ва, скре та ње, по лу кру жно 
окре та ње, оби ла же ње, ми мо и ла же ње, пре ти ца ње, про ме на са о бра-
ћај не тра ке, за у ста вља ње и на гло ко че ње, ко ри шће ње са о бра ћај не 
тра ке за успо ра ва ње и убр за ва ње, про пу шта ње дру гих уче сни ка у 
са о бра ћа ју, усту па ње пра ва пр вен ства про ла за;

(2) по сту па ње во за ча: при на и ла ску и про ла ску кроз рас кр-
сни цу на ко јој је са о бра ћај ре гу ли сан пра ви лом де сне стра не, са-
о бра ћај ним зна ком, све тло сним са о бра ћај ним зна ком, зна ци ма и 
на ред ба ма ко је да је овла шће но ли це, од но сно на и ла ску на рас кр-
сни цу са кру жним то ком са о бра ћа ја, при ли ком из бо ра бр зи не кре-
та ња во зи ла у за ви сно сти од са о бра ћај не си ту а ци је, усло ва пу та и 
вре мен ских усло ва, при на и ла ску на пе шач ки пре лаз, у од но су на 

пе ша ке, би ци кли сте и дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју, при ли ком пре-
ла ска пре ко же ле знич ке и трам вај ске пру ге и во жње кроз ту нел, 
при ли ком сма ње не ви дљи во сти и у усло ви ма па да ви на и при ли-
ком кре та ња пу тем на ко јем се из во де ра до ви;

13) дру штве на опа сност и по сле ди це не по што ва ња про пи са 
из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја  – Т13;

(1) мо гу ће штет не по сле ди це не по што ва ња про пи са;
(2) ка зне не ме ре за учи ни о це по вре да од ре да ба про пи са из 

обла сти без бед но сти са о бра ћа ја у од но су на дру штве ну опа сност 
(ка зне ни по е ни, ка зна за тво ра, нов ча на ка зна, ме ре без бед но сти и 
за штит не ме ре).

Ве жбе об у хва та ју раз ма тра ње кон крет них са о бра ћај них си ту-
а ци ја, ре ша ва ње ис пит них пи та ња и бли жа об ја шња ва ња пи та ња 
из про гра ма те о риј ске обу ке и озна ча ва ју се ко дом  – Т14. 

Прав но ли це ду жно је да кан ди да ту пре по чет ка оспо со бља-
ва ња обез бе ди струч ну ли те ра ту ру из обла сти оспо со бља ва ња кан-
ди да та за во за че, чи је об ја вљи ва ње ор га ни зу је и обез бе ђу је Аген-
ци ја за без бед ност са о бра ћа ја у сми слу чла на 9. став 2. тач ка 15) 
За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма. Струч на ли те ра ту ра 
мо ра об у хва ти ти нај ма ње са др жај од ре ђен Про гра мом те о риј ске 
обу ке и мо же би ти у пи са ном, од но сно елек трон ском об ли ку.

2. На чин спро во ђе ња те о риј ске обу ке

Члан 6.
Час те о риј ске обу ке кан ди да та тра је 45 ми ну та, а од мор из ме-

ђу ча со ва нај ма ње 10, а нај ви ше 30 ми ну та.
У то ку јед ног ка лен дар ског да на кан ди дат мо же има ти нај ви-

ше 3 по је ди нач на ча са те о риј ске обу ке. 
Пре да вач те о риј ске обу ке пре по чет ка ча са мо ра има ти од мор 

од нај ма ње 10 ми ну та.

Члан 7.
Основ ни фонд ча со ва те о риј ске обу ке тра је нај ма ње 25 ча-

со ва пре да ва ња и нај ма ње 8 ча со ва ве жби, а по себ ни фонд ча со ва 
тра је нај ма ње 5 ча со ва пре да ва ња и нај ма ње 2 ча са ве жби. 

Пре глед ми ни мал ног фон да ча со ва те о риј ске обу ке, у за ви-
сно сти од ста ту са кан ди да та у по гле ду по се до ва ња во зач ке до зво-
ле, дат је у Та бе ли 1, ко ја је од штам па на уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део.

Члан 8.
За спро во ђе ње те о риј ске обу ке прав но ли це мо же обра зо ва ти гру-

пе кан ди да та чи ји број не сме би ти ве ћи од бро ја ме ста у учи о ни ци.
Те о риј ска обу ка кан ди да та се одр жа ва у тер ми ни ма са ко ји ма 

је кан ди дат упо знат при скла па њу уго во ра о усло ви ма под ко јим 
ће се оба ви ти обу ка.

О рас по ре ду тер ми на одр жа ва ња те о риј ске обу ке, као и о 
свим про ме на ма рас по ре да тер ми на прав но ли це оба ве шта ва Ми-
ни стар ство уну тра шњих по сло ва (у да љем тек сту: над ле жни ор-
ган), нај ка сни је прет ход ног рад ног да на од да на по чет ка при ме не 
од ре ђе ног рас по ре да или на ста ле про ме не.

III. ПРАК ТИЧ НА ОБУ КА

Члан 9.
Прак тич на обу ка кан ди да та из во ди се ра ди сти ца ња прак тич-

них зна ња и ве шти на по треб них за са мо стал но и без бед но упра-
вља ње во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту. 

Прак тич на обу ка кан ди да та мо же се от по че ти тек на кон што 
кан ди дат по ло жи те о риј ски ис пит и до би је по твр ду о по ло же ном 
те о риј ском ис пи ту.

Прак тич на обу ка кан ди да та спро во ди се на уре ђе ном по ли го-
ну за прак тич ну обу ку (у да љем тек сту: по ли гон) и на јав ном пу ту 
у усло ви ма сла бог, сред њег и ја ког ин тен зи те та са о бра ћа ја.

По чет на прак тич на обу ка, од но сно по ли гон ске рад ње из во де се 
на по ли го ну. Уко ли ко се на по ли го ну оба вља ју и дру ге ак тив но сти 
прак тич на обу ка се вр ши са мо у тер ми ни ма ко ји су од ре ђе ни ис кљу-
чи во за оспо со бља ва ње кан ди да та и ко ји су на ве де ни на до пун ским 
та бла ма са о бра ћај них зна ко ва ко ји ма се за бра њу је са о бра ћај за сва 
во зи ла, осим за во зи ла ко ји ма се вр ши прак тич на обу ка кан ди да та, 
по ла га ње прак тич ног ис пи та и во зи ла ор га на ко ји вр ши над зор.

Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, по чет на прак тич на обу ка, 
од но сно по ли гон ске рад ње при ли ком оспо со бља ва ња кан ди да та 
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за во за че во зи ла ка те го ри ја BE, C1E, CE, D1E, DE, F и M, мо гу се 
из во ди ти на дру гом про сто ру, од но сно на пу ту са сла бим ин тен-
зи те том са о бра ћа ја, за ко ји по сто ји са гла сност вла сни ка, од но сно 
ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та.

Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, по чет на прак тич на обу ка, 
од но сно по ли гон ске рад ње, при ли ком оспо со бља ва ња кан ди да та 
за во за че мо тор них во зи ла ка те го ри је D1, од но сно D, мо гу се из-
во ди ти на дру гом про сто ру, од но сно про сто ру на ауто бу ској ста-
ни ци, од но сно ауто бу ском ста ја ли шту, за ко ји по сто ји са гла сност 
вла сни ка, од но сно ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та.

Прак тич на обу ка на јав ном пу ту оба вља се на пу ту у на се љу 
и пу ту ван на се ља.

При ли ком прак тич не обу ке кан ди дат ко ри сти по ма га ла ко ја 
су упи са на у ле кар ском уве ре њу о здрав стве ној спо соб но сти за во-
за ча во зи ла од ре ђе не ка те го ри је. 

Члан 10.
По за вр шет ку прак тич не обу ке кан ди да ту се из да је По твр да о 

за вр ше ној прак тич ној обу ци, фор ма та А4 или А5, чи ји је са др жај 
и из глед  дат у Обра сцу 4, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и 
чи ни ње гов са став ни део.

У слу ча ју пре стан ка оспо со бља ва ња у прав ном ли цу, кан ди-
да ту се из да је По твр да о бро ју ча со ва прак тич не обу ке, фор ма та 
А4 или А5, чи ји је са др жај и из глед  дат у Обра сцу 5, ко ји је од-
штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

По за вр шет ку до дат не прак тич не обу ке, у сми слу од ре да ба 
чла на 351. ст. 9−11. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви-
ма, кан ди да ту се из да је По твр да о бро ју ча со ва до дат не прак тич не 
обу ке, фор ма та А4 или А5, чи ји је са др жај и из глед дат у Обра сцу 
6, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

У слу ча ју ка да кан ди дат на кон за вр ше не прак тич не обу ке, од но-
сно до дат не прак тич не обу ке, оспо со бља ва ње на ста вља у истом прав-
ном ли цу По твр да о за вр ше ној прак тич ној обу ци, од но сно По твр да о 
бро ју ча со ва до дат не прак тич не обу ке, је са став ни део књи жи це обу-
ке кан ди да та за во за че, а у слу ча ју пре стан ка оспо со бља ва ња у том 
прав ном ли цу ове по твр де се из да ју на про пи са ним обра сци ма.

Члан 11.
Прак тич на обу ка кан ди да та из во ди се на во зи ли ма од го ва-

ра ју ће ка те го ри је ко ја ис пу ња ва ју усло ве из пра вил ни ка ко јим се 
уре ђу ју усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва при вред но дру штво, од но-
сно огра нак при вред ног дру штва или сред ња струч на шко ла, ко ји 
вр ше оспо со бља ва ње кан ди да та за во за че.

Прак тич на обу ка кан ди да та − осо бе са ин ва ли ди те том, мо же 
се оба вља ти на во зи лу про из ве де ном или пре пра вље ном у скла ду 
са ње го вим по тре ба ма ко је не мо ра би ти ре ги стро ва но на прав но 
ли це, од но сно ни је обез бе ђе но по осно ву ли зин га.

1. Про грам прак тич не обу ке

Члан 12.
Про грам прак тич не обу ке кан ди да та за во за ча свих ка те го-

ри ја об у хва та, сход но ка те го ри ји во зи ла за ко ју се оспо со бља ва, 
нај ма ње:

1) упо зна ва ње са уре ђа ји ма и скло по ви ма на во зи лу и њи хо ва 
упо тре ба док је во зи ло у ста њу ми ро ва ња;

2) про ве ру ис прав но сти во зи ла за без бед но уче ство ва ње у са-
о бра ћа ју на пу ту, 

3) упо зна ва ње са на чи ном за ме не точ ка, по ста вља ња ла на ца 
за снег, снаб де ва ња во зи ла по гон ским го ри вом;

4) за у зи ма ње по ло жа ја у во зи лу и по де ша ва ње се ди шта, на-
сло на за гла ву, уну тра шњег и спољ них во зач ких огле да ла и си гур-
но сних по ја се ва;

5) по кре та ње во зи ла и упо тре бу ко ман ди и уре ђа ја во зи ла у 
по кре ту (ру ко ва ње во зи лом) и за у ста вља ње во зи ла;

6) убр за ва ње, успо ра ва ње и за у ста вља ње во зи ла при ма лим 
бр зи на ма;

7) извођењa про пи са них по ли гон ских рад њи во зи лом;
8) из во ђе ње рад њи во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту: по ла зак са 

ме ста, укљу чи ва ње во зи ла у са о бра ћај на пу ту, во жња уна пред, во-
жња уна зад, про ме на прав ца кре та ња и за у ста вља ње во зи ла, одр жа-
ва ње бр зи не кре та ња во зи ла у за ви сно сти од са о бра ћај не си ту а ци је и 
усло ва пу та и вре мен ских усло ва, скре та ње, по лу кру жно окре та ње, 
оби ла же ње, ми мо и ла же ње, пре ти ца ње, про ме на са о бра ћај не тра ке, 

по лу кру жно окре та ње, за у ста вља ње и на гло ко че ње, ко ри шће ње са о-
бра ћај не тра ке за успо ра ва ње и убр за ва ње, про пу шта ње дру гих уче-
сни ка у са о бра ћа ју, усту па ње пра ва пр вен ства про ла за;

9) по сту па ње во за ча:
(1) при на и ла ску и про ла ску кроз рас кр сни цу на ко јој је са-

о бра ћај ре гу ли сан пра ви лом де сне стра не, са о бра ћај ним зна ком, 
све тло сним са о бра ћај ним зна ком, зна ци ма и на ред ба ма ко је да је 
овла шће но ли це, од но сно на и ла ску на рас кр сни цу са кру жним то-
ком са о бра ћа ја (уко ли ко по сто је мо гућ но сти);

(2) при ли ком из бо ра бр зи не кре та ња во зи ла у за ви сно сти од 
са о бра ћај не си ту а ци је, усло ва пу та и вре мен ских усло ва;

(3) при на и ла ску на пе шач ки пре лаз, у од но су на пе ша ке, би-
ци кли сте и дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју;

(4) при ли ком пре ла ска пре ко же ле знич ке и трам вај ске пру ге 
и во жње кроз ту нел;

(5) при ли ком сма ње не ви дљи во сти и у усло ви ма па да ви на и 
при ли ком кре та ња пу тем на ко јем се из во де ра до ви;

10) по сту па ње у скла ду са са о бра ћај ном сиг на ли за ци јом;
11) раз ви ја ња од но са по ве ре ња и по што ва ња пре ма дру гим 

уче сни ци ма у са о бра ћа ју, сти ца ња на ви ке по ма га ња дру гим уче-
сни ци ма у са о бра ћа ју и пред у зи ма ња ме ра да не до ђе до са о бра-
ћај не не зго де;

12) упра вља ње во зи лом у раз ли чи тим не ти пич ним са о бра ћај-
ним си ту а ци ја ма у ре ал ним усло ви ма;

13) на пу шта ње во зи ла и обез бе ђи ва ње за у ста вље ног или пар-
ки ра ног во зи ла.

Рад ње во зи лом и по сту па ње во за ча у са о бра ћа ју, из ста ва 1. 
тач. 8. и 9. овог чла на из во де се на пу ту: 

1) у на се љу, и то у усло ви ма сла бог, сред њег и ја ког ин тен зи-
те та са о бра ћа ја;

2) ван на се ља, и то у усло ви ма сла бог, сред њег и ја ког ин тен-
зи те та са о бра ћа ја;

3) у на се љу и ван на се ља, у ноћ ним усло ви ма;
4) на мо то и ауто пу ту (уко ли ко по сто је мо гућ но сти). 

Члан 13.
Про грам прак тич не обу ке кан ди да та за во за ча мо тор них во-

зи ла ка те го ри је AM, A1, A2 и A об у хва та и:
1) ко ри шће ње за штит не ка ци ге и оста ле за штит не опре ме;
2) за у зи ма ња по ло жа ја на во зи лу, за у ста вља ње во зи ла, си ла-

зак са во зи ла, оста вља ње во зи ла; 
3) одр жа ва ња рав но те же и ста бил но сти во зи ла при во жњи у 

прав цу, у кри ви ни, при ко че њу и убр за ва њу.

Члан 14.
Про грам прак тич не обу ке кан ди да та за во за ча мо тор них во-

зи ла ка те го ри је C, C1, D и D1 об у хва та и:
1) ру ко ва ње та хо гра фом;
2) упра вља ње во зи лом до гра ни ца ак ти ви ра ња уре ђа ја за 

огра ни ча ва ње бр зи не, за кан ди да те за во за че мо тор них во зи ла ка-
те го ри ја C и D;

3) обез бе ђи ва ње то вар ног про сто ра, за кан ди да та за во за ча 
мо тор них во зи ла ка те го ри ја C1 и C;

4) ко ри шће ње вра та за ула зак и из ла зак пут ни ка, за кан ди да-
та за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри ја D1 и D.

Члан 15.
Про грам прак тич не обу ке кан ди да та за во за ча во зи ла ка те го-

ри је BE, CЕ, C1Е, DЕ, D1Е и F об у хва та и:
1) спа ја ње и раз два ја ња вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) обез бе ђи ва ње то вар ног про сто ра.

Члан 16.
План прак тич не обу ке кан ди да та са чи ња ва прав но ли це у 

скла ду са про гра мом прак тич не обу ке и исти, у за ви сно сти од ка-
те го ри је во зи ла за ко ју се кан ди дат оспо со бља ва и ка те го ри је во-
зи ла за ко ју има во зач ку до зво лу, са др жи нај ма ње:

1) основ ни спи сак ули ца по на се ље ним ме сти ма у ко ји ма ће 
се оба вља ти прак тич на обу ка, са ран гом ин тен зи те та са о бра ћа ја 
(слаб, сред њи и ја ки);

2) основ ни спи сак јав них пу те ва ван на се ља, од но сно њи хо-
вих де о ни ца, на ко ји ма ће се оба вља ти прак тич на обу ка, са ран гом 
ин тен зи те та са о бра ћа ја (слаб, сред њи и ја ки);

3) број ча со ва пред ви ђен за из во ђе ње по чет не прак тич не обу-
ке, про пи сан у чла ну 43. овог пра вил ни ка, као и њи хов са др жај;
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4) број ча со ва пред ви ђен за из во ђе ње прак тич не обу ке у са-
о бра ћа ју на пу ту у усло ви ма сла бог, сред њег и ја ког ин тен зи те та 
са о бра ћа ја, про пи сан у чла ну 44.  овог пра вил ни ка;

5) оквир но про стор но и вре мен ско од ре ђе ње оба вља ња рад-
њи во зи лом и по сту па ња во за ча, на јав ном пу ту у на се љу и на јав-
ном пу ту ван на се ља, као и са др жај ча со ва из тач ке 4. овог ста ва;

6) број ча со ва прак тич не обу ке чи ји са др жај од ре ђу је ин-
струк тор во жње у за ви сно сти од ни воа по стиг ну те об у че но сти и 
ин ди ви ду ал них осо би на сва ког по је ди ног кан ди да та.

Прав но ли це мо же, по ред основ ног пла на обу ке, има ти и ви-
ше по себ них пла но ва прак тич не обу ке ко ји се са чи ња ва ју у скла ду 
са ка рак те ри сти ка ма кан ди да та, од но сно зах те ва ним ни во ом услу ге.

У то ку прак тич не обу ке кан ди дат при су ству је свим ча со ви ма 
ко ји су од ре ђе ни пла ном прак тич не обу ке за ко ји је, уго во ром о 
усло ви ма под ко јим ће се оба ви ти обу ка, опре де ље но да ће би ти 
из ве де на обу ка кан ди да та.

Ранг ин тен зи те та са о бра ћа ја (слаб, сред њи и ја ки) у ули ца ма 
у на се ље ним ме сти ма и на јав ним пу те ви ма ван на се ља опре де љу-
је над ле жни ор ган у са рад њи са ор га ном над ле жним за тех нич ко 
ре гу ли са ње са о бра ћа ја и упра вља чем пу та.

2. На чин спро во ђе ња прак тич не обу ке

Члан 17.
По чет на прак тич на обу ка се спро во ди са ци љем да кан ди дат 

овла да осно ва ма ру ко ва ња во зи лом и тех ни ке во жње.
Са прак тич ном обу ком на јав ном пу ту мо же се по че ти тек ка-

да ин струк тор во жње про це ни да је кан ди дат, кроз по чет ну прак-
тич ну обу ку, сте као ни во зна ња и ве шти на ко је омо гу ћа ва ју без-
бед но оба вља ње обу ке на јав ном пу ту.

Члан 18.
Прак тич на обу ка на по ли го ну за кан ди да те за во за че мо тор-

них во зи ла ка те го ри ја АМ, А1, А2 и А, об у хва та нај ма ње уве жба-
ва ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) во жња по прав цу и за у ста вља ње;
2) ,,сла лом” во жња;
3) во жња пу та њом у об ли ку бро ја ,,8”;
4) ко че ње и за у ста вља ње.

Члан 19.
Прак тич на обу ка на по ли го ну за кан ди да те за во за че мо тор-

них во зи ла ка те го ри ја B и B1, об у хва та нај ма ње уве жба ва ње сле-
де ћих по ли гон ских рад њи:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад са 
про ме ном са о бра ћај не тра ке;

2) пар ки ра ње во зи ла по ду жно, во жњом уна зад;
3) пар ки ра ње во зи ла под пра вим углом, во жњом уна зад;
4) по лу кру жно окре та ње во зи ла са нај ви ше три пот пу на ма-

не вра на про сто ру ши ри не две са о бра ћај не тра ке;
5) за у ста вља ње и по ла зак во зи лом на пу ту са успо ном;
6) ко че ње и за у ста вља ње.

Члан 20.
Прак тич на обу ка на по ли го ну или дру гом про сто ру, од но сно 

пу ту са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја, ко ји ис пу ња ва про пи са-
не усло ве за кан ди да те за во за че во зи ла ка те го ри ја BE, об у хва та 
нај ма ње уве жба ва ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.
Дру ги про стор, од но сно пут са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа-

ја из ста ва 1. овог чла на, ко ри сте се на кон при ба вље не са гла сно сти 
вла сни ка, од но сно ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та.

Члан 21.
Прак тич на обу ка на по ли го ну за кан ди да те за во за че мо тор-

них во зи ла ка те го ри ја C и C1, об у хва та нај ма ње уве жба ва ње сле-
де ћих по ли гон ских рад њи:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад са 
про ме ном са о бра ћај не тра ке;

2) пар ки ра ње во зи ла под пра вим углом, во жњом уна зад, због 
уто ва ра  – ис то ва ра.

Члан 22.
Прак тич на обу ка на по ли го ну или дру гом про сто ру, од но сно 

пу ту са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја, ко ји ис пу ња ва про пи са-
не усло ве, за кан ди да те за во за че во зи ла ка те го ри ја C1Е и CЕ, об у-
хва та нај ма ње уве жба ва ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.
Дру ги про стор, од но сно пут са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа-

ја из ста ва 1. овог чла на ко ри сте се на кон при ба вље не са гла сно сти 
вла сни ка, од но сно ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та.

Члан 23.
Прак тич на обу ка на по ли го ну или на про сто ру на ауто бу ској 

ста ни ци, од но сно ауто бу ском ста ја ли шту, од но сно дру гом про сто-
ру ко ји ис пу ња ва про пи са не усло ве, за кан ди да те за во за че мо тор-
них во зи ла ка те го ри ја D1 и D, об у хва та нај ма ње уве жба ва ње сле-
де ћих по ли гон ских рад њи:

1) за у ста вља ње во зи ла на пе ро ну, ра ди из ла ска и ула ска пут-
ни ка и по ла зак са пе ро на;

2) за у ста вља ње во зи ла на ауто бу ском ста ја ли шту, ра ди из ла-
ска и ула ска пут ни ка и по ла зак са ауто бу ског ста ја ли шта. 

Про стор на ауто бу ској ста ни ци, од но сно ауто бу ском ста ја-
ли шту и дру ги про стор из ста ва 1. овог чла на, ко ри сте се на кон 
при ба вље не са гла сно сти вла сни ка, од но сно ко ри сни ка про сто ра, 
од но сно упра вља ча пу та.

Члан 24.
Прак тич на обу ка на по ли го ну или дру гом про сто ру, од но сно 

пу ту са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја, ко ји ис пу ња ва про пи са-
не усло ве, за кан ди да те за во за че во зи ла ка те го ри ја D1Е и DЕ, об у-
хва та нај ма ње уве жба ва ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.
Дру ги про стор, од но сно пут са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа-

ја из ста ва 1. овог чла на, ко ри сте се на кон при ба вље не са гла сно сти 
вла сни ка, од но сно ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та.

Члан 25.
Прак тич на обу ка на по ли го ну или дру гом про сто ру, од но сно 

пу ту са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја, за кан ди да те за во за че 
во зи ла ка те го ри је F, об у хва та нај ма ње уве жба ва ње сле де ћих по ли-
гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно под 

пра вим углом.
Дру ги про стор, од но сно пут са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа-

ја из ста ва 1. овог чла на, ко ри сте се на кон при ба вље не са гла сно сти 
вла сни ка, од но сно ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та.

Члан 26.
Прак тич на обу ка на по ли го ну или дру гом про сто ру, од но сно 

пу ту са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа ја, за кан ди да те за во за че 
мо тор них во зи ла ка те го ри је М, об у хва та нај ма ње уве жба ва ње сле-
де ћих по ли гон ских рад њи:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-
тој са о бра ћај ној тра ци;

2) ко че ње и за у ста вља ње.
Дру ги про стор, од но сно пут са сла бим ин тен зи те том са о бра ћа-

ја из ста ва 1. овог чла на, ко ри сте се на кон при ба вље не са гла сно сти 
вла сни ка, од но сно ко ри сни ка про сто ра, од но сно упра вља ча пу та.

Члан 27.
При ли ком прак тич не обу ке кан ди да та, ко ја се спро во ди на 

по ли го ну, ин струк тор во жње мо же вр ши ти над зор над кан ди да том 
та ко да се не на ла зи у во зи лу, већ у не по сред ној бли зи ни во зи ла 
та ко да оства ру је ви зу ел ни кон такт са кан ди да том.
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Ин струк тор во жње при ли ком обу ке из ста ва 1. овог чла на, на 

по ли го ну не мо же вр ши ти исто вре ме но над зор над ви ше кан ди да та.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, при ли ком обу ке кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је B, при из во ђе њу по ли гон ске 
рад ње ко че ње и за у ста вља ње, ин струк тор во жње се увек на ла зи у 
во зи лу, на ме сту са ду плим но жним ко ман да ма.

Члан 28.
Прак тич на обу ка кан ди да та оба вља се на ча со ви ма ко ји тра ју 

45 ми ну та или на два спо је на ча са у укуп ном тра ја њу од 90 ми ну та. 
Сат прак тич не обу ке ин струк то ра во жње об у хва та час прак тич-

не обу ке кан ди да та у тра ја њу од 45 ми ну та, ева лу а ци ју из ве де не обу-
ке, вре ме по треб но за во ђе ње про пи са них еви ден ци ја и утвр ђи ва ње 
ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње прак тич не обу ке, у тра ја њу од 5 
ми ну та и од мор у тра ја њу од 10 ми ну та. Уко ли ко ин струк тор во жње 
прак тич ну обу ку кан ди да та оба вља на два спо је на ча са, у том слу-
ча ју вре ме по треб но за во ђе ње про пи са них еви ден ци ја, утвр ђи ва ње 
ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње прак тич не обу ке, ана ли зу и оце ну 
из ве де не обу ке је 10 ми ну та, а од мор на кон тих ча со ва је 20 ми ну та.

Уко ли ко је ин струк тор во жње и пре да вач те о риј ске обу ке, од-
но сно ис пи ти вач, вре ме ко је про ве де на те о риј ској обу ци, од но сно 
на прак тич ном ис пи ту, од но сно те о риј ском ис пи ту, сма тра се вре-
ме ном прак тич не обу ке ин струк то ра во жње у истом тра ја њу.

У то ку јед ног ка лен дар ског да на кан ди дат мо же има ти нај ви-
ше 2 ча са прак тич не обу ке у упра вља њу во зи лом. 

У слу ча ју прак тич не обу ке кан ди да та за во за че мо тор них во-
зи ла ка те го ри је АМ, А1, А2, А, B1 и F ко ја се вр ши без над зо ра ин-
струк то ра во жње, је дан ин струк тор во жње у исто вре ме мо же има ти 
ви ше кан ди да та ко ји се об у ча ва ју без над зо ра, ако прав но ли це има 
ви ше во зи ла тих ка те го ри ја. При су ство ин струк то ра во жње мо ра 
би ти обез бе ђе но на по чет ку ча са сва ког кан ди да та, ра ди од ре ђи ва-
ња са др жа ја ча са прак тич не обу ке и на кра ју ча са сва ког кан ди да та 
ра ди вр ше ња ева лу а ци је из ве де не обу ке на осно ву ин фор ма ци ја ко-
је да је кан ди дат. Ева лу а ци ју обу ке без над зо ра ин струк тор во жње 
спро во ди за сва ког кан ди да та по на о соб, при че му мо гу би ти при-
сут ни и дру ги кан ди да ти ко ји се об у ча ва ју без над зо ра.

Ча со ви обу ке без над зо ра из ста ва 5. овог чла на не ула зе у 
днев ни обим прак тич не обу ке у сми слу од ре да ба чла на 227. став 1. 
За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, али се узи ма ју у об-
зир при ли ком утвр ђи ва ња тра ја ња пре ки да у оба вља њу де лат но-
сти из ме ђу два рад на да на, у сми слу чла на 227. став 2. тог за ко на.

Члан 29.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је АМ тра је нај ма ње 7 ча со ва.

Члан 30.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је А1 тра је нај ма ње 20 ча со ва.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на прак тич на обу ка кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је А1, ко ји већ има во зач ку до-
зво лу за упра вља ње мо тор ним во зи ли ма ка те го ри је АМ, мо ра тра-
ја ти нај ма ње 7 ча со ва.

Члан 31.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је А2 тра је нај ма ње 30 ча со ва.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на прак тич на обу ка кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је А2, ко ји већ има во зач ку до-
зво лу мо же тра ја ти кра ће и то:

1) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор ним 
во зи ли ма ка те го ри је АМ, мо ра има ти обу ку нај ма ње 14 ча со ва;

2) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је А1, мо ра има ти обу ку нај ма ње 7 ча со ва.

Члан 32.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је А тра је нај ма ње 40 ча со ва.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на прак тич на обу ка кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је А, ко ји већ има во зач ку до-
зво лу мо же тра ја ти кра ће и то:

1) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор ним 
во зи ли ма ка те го ри је АМ, мо ра има ти обу ку нај ма ње 20 ча со ва;

2) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је А1, мо ра има ти обу ку нај ма ње 14 ча со ва;

3) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је А2, мо ра има ти обу ку нај ма ње 7 ча со ва.

Члан 33.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је B1 тра је нај ма ње 20 ча со ва.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на прак тич на обу ка кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је B1, ко ји већ има во зач ку до-
зво лу мо же тра ја ти кра ће и то:

1) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри ја АМ или А1, мо ра има ти обу ку нај ма ње 
15 ча со ва;

2) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри ја А2 или А, мо ра има ти обу ку нај ма ње 10 
ча со ва;

3) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је F, мо ра има ти обу ку нај ма ње 10 ча со ва;

4) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је М, мо ра има ти обу ку нај ма ње 15 ча со ва.

Члан 34.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је B тра је нај ма ње 40 ча со ва.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, прак тич на обу ка кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је B, ко ји већ има во зач ку до-
зво лу мо же тра ја ти кра ће и то:

1) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је АМ или А1, мо ра има ти обу ку нај ма ње 
35 ча со ва;

2) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је А2 или А, мо ра има ти обу ку нај ма ње 30 
ча со ва;

3) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је B1 или F, мо ра има ти обу ку нај ма ње 20 
ча со ва.

Члан 35.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је C1 тра је нај ма ње 10 ча со ва.

Члан 36.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је C тра је нај ма ње 15 ча со ва.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, прак тич на обу ка кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је C, ко ји већ има во зач ку до-
зво лу за упра вља ње мо тор ним во зи ли ма ка те го ри је C1, од но сно 
C1Е, мо ра тра ја ти нај ма ње 7 ча со ва.

Члан 37.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је D1 ко ји има ју во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор ним во-
зи ли ма ка те го ри је C1, од но сно C1E, тра је нај ма ње 10 ча со ва.

Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-
го ри је D1 ко ји има ју во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор ним во-
зи ли ма ка те го ри је C, од но сно CE, тра је нај ма ње 7 ча со ва.

Члан 38.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је D тра је нај ма ње 10 ча со ва.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, прак тич на обу ка кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је D, ко ји већ има во зач ку до-
зво лу за упра вља ње мо тор ним во зи ли ма ка те го ри је C и D1, од но-
сно C и D1Е, мо ра тра ја ти нај ма ње 7 ча со ва.

Члан 39.
Прак тич на обу ка за кан ди да та за во за ча во зи ла ка те го ри је 

BE, C1E, CE, D1E или DE, тра је нај ма ње 7 ча со ва.

Члан 40.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је F тра је нај ма ње 20 ча со ва.
Из у зет но од ста ва 1. овог чла на прак тич на обу ка кан ди да та 

за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је F, ко ји већ има во зач ку до-
зво лу мо же тра ја ти кра ће и то:

1) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма не ке од ка те го ри ја АМ, А1, А2 или А, мо ра има ти 
обу ку нај ма ње 10 ча со ва;
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2) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње во зи ли ма 
не ке од ка те го ри ја B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, 
мо ра има ти обу ку нај ма ње 7 ча со ва;

3) кан ди дат ко ји има во зач ку до зво лу за упра вља ње мо тор-
ним во зи ли ма ка те го ри је М, мо ра има ти обу ку нај ма ње 15 ча со ва.

Члан 41.
Прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те-

го ри је М тра је нај ма ње 3 ча са.

Члан 42.
Пре глед ми ни мал ног фон да ча со ва прак тич не обу ке у за ви-

сно сти од ста ту са кан ди да та, у по гле ду по се до ва ња во зач ке до зво-
ле, дат је у Та бе ли број 1, ко ја је од штам па на уз овај пра вил ник и 
чи ни ње гов са став ни део. 

Члан 43.
По чет на прак тич на обу ка кан ди да та тра је нај ма ње 2 ча са, а 

за ка те го ри је BE, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, F и M и ка те го ри је 
код ко јих је уку пан про пи са ни нај ма њи број ча со ва 10 и ма њи, ова 
обу ка мо ра тра ја ти нај ма ње 1 час.

Прак тич на обу ка кан ди да та у из во ђе њу рад њи на јав ном пу ту 
не мо же се за по че ти пре не го што се оба ви про пи сан број ча со ва 
из ста ва 1. овог чла на.

По чет на прак тич на обу ка кан ди да та одр жа ва се са мо у днев-
ним усло ви ма.

Члан 44.
Прак тич на обу ка кан ди да та у из во ђе њу рад њи во зи лом у са-

о бра ћа ју на јав ном пу ту у усло ви ма сла бог ин тен зи те та са о бра ћа ја 
тра је нај ма ње 4 ча са, а уко ли ко је уку пан про пи са ни нај ма њи број 
ча со ва за по је ди ну ка те го ри ју во зи ла 20 ча со ва и ма њи, ова обу ка 
мо ра тра ја ти нај ма ње 2 ча са.

Прак тич на обу ка кан ди да та у из во ђе њу рад њи во зи лом у са-
о бра ћа ју на јав ном пу ту у усло ви ма сред њег, од но сно ја ког, ин тен-
зи те та са о бра ћа ја не мо же се за по че ти пре не го што се оба ви про-
пи сан број ча со ва из ста ва 1. овог чла на.

Прак тич на обу ка кан ди да та у из во ђе њу рад њи во зи лом у са-
о бра ћа ју на јав ном пу ту у усло ви ма сред њег и ја ког ин тен зи те та 
са о бра ћа ја тра је укуп но нај ма ње 6 ча со ва, а уко ли ко је уку пан 
про пи са ни нај ма њи број ча со ва за по је ди ну ка те го ри ју во зи ла 20 
ча со ва и ма њи, ова обу ка мо ра тра ја ти укуп но нај ма ње 2 ча са.

Прак тич на обу ка кан ди да та у из во ђе њу рад њи во зи лом у са-
о бра ћа ју на јав ном пу ту за кан ди да те за во за че ка те го ри је М тра је 
нај ма ње 2 ча са.

Члан 45.
Прак тич на обу ка кан ди да та у из во ђе њу рад њи во зи лом у са-

о бра ћа ју на јав ном пу ту, у ноћ ним усло ви ма, мо ра се оба ви ти у 
тра ја њу од нај ма ње 2 ча са, а уко ли ко је уку пан про пи са ни нај ма-
њи број ча со ва за по је ди ну ка те го ри ју во зи ла 10 ча со ва и ма њи, 
ова обу ка мо ра тра ја ти нај ма ње 1 час. Из у зет но, прак тич на обу ка 
кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је М не мо ра се из-
во ди ти у ноћ ним усло ви ма.

Сма тра се да је прак тич на обу ка кан ди да та у из во ђе њу рад њи 
во зи лом у ноћ ним усло ви ма из вр ше на ако је час прак тич не обу ке 
из ве ден у окви ру вре мен ског пе ри о да ко ји је као вре мен ски пе ри-
од за ноћ ну во жњу од ре ђен у Та бе ли 2, ко ја је од штам па на уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

При ли ком из во ђе ња прак тич не обу ке у ноћ ним усло ви ма на во-
зи ли ма B ка те го ри је ко ја има ју све тле ћу та блу иста мо ра све тле ти.

Прак тич на обу ка кан ди да та у из во ђе њу рад њи во зи лом у са-
о бра ћа ју на јав ном пу ту, ван на се ља, мо ра се оба ви ти у тра ја њу од 
нај ма ње 2 ча са, а уко ли ко је уку пан про пи са ни нај ма њи број ча со ва 
за по је ди ну ка те го ри ју во зи ла 10 ча со ва и ма њи, ова обу ка мо ра тра-
ја ти нај ма ње 1 час. Из у зет но, прак тич на обу ка кан ди да та за во за ча 
мо тор них во зи ла ка те го ри је М се не мо ра из во ди ти ван на се ља.

Члан 46.
На ча со ви ма из чла на 16. став 1. тач ка 6) овог пра вил ни ка, 

чи ји са др жај од ре ђу је ин струк тор во жње, кан ди дат из во ди по ли-
гон ске рад ње, од но сно рад ње и по сту па ња у са о бра ћа ју на јав ном 
пу ту, од но сно њи хо ве ком би на ци је у раз ли чи тим усло ви ма (јав ни 
пут са сла бим, сред њим и ја ким ин тен зи те том са о бра ћа ја), пе ри-
о ди ма да на (да њу и но ћу) и ме сту од ви ја ња са о бра ћа ја (по ли гон 

и јав ни пут, у на се љу или ван на се ља), са оп те ре ће ним, од но сно 
нео п те ре ће ним во зи лом.

Прак тич на обу ка из ве де на у ноћ ним усло ви ма у окви ру ча со-
ва из ста ва 1. овог чла на, ко ји са др же по ли гон ске рад ње, не ула зи 
у про пи са ни фонд ча со ва за прак тич ну обу ку у ноћ ним усло ви ма.

Члан 47.
Те рет но, од но сно при кључ но во зи ло при ли ком прак тич не 

обу ке кан ди да та за во за че во зи ла ка те го ри ја BE, C1, C1E, C, CE, 
D1E, DE и F мо ра би ти оп те ре ће но нај ма ње 3 ча са, на на чин про-
пи сан пра вил ни ком ко јим се уре ђу је ор га ни зо ва ње, спро во ђе ње и 
на чин по ла га ња во зач ког ис пи та, во ђе ње еви ден ци ја о во зач ком 
ис пи ту, ро ко ви њи хо вог чу ва ња и усло ви ко је мо ра да ис пу ни во-
зи ло на ко јем се оба вља во зач ки ис пит.

IV. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 48.
Од ред ба члaна 3. став 11. овог пра вил ни ка при ме њи ва ће се 

од 25. апри ла 2014. го ди не.

Члан 49.
Из у зет но од од ред би чла на 20. став 1, чла на 22. став 1, чла-

на 24. став 1. и чла на 25. став 1. овог пра вил ни ка, до 25. ок то бра 
2015. го ди не, прак тич на обу ка на по ли го ну кан ди да та за во за ча во-
зи ла ка те го ри ја BЕ, C1E, CE, D1E и DE и F, об у хва та нај ма ње уве-
жба ва ње сле де ћих по ли гон ских рад њи:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци.

Члан 50.
Те о риј ску обу ку кан ди да та у прав ном ли цу мо гу да из во де, 

нај ду же до 4. ја ну а ра 2014. го ди не, ли ца ко ја ис пу ња ва ју про пи-
са не усло ве за пре да ва ча те о риј ске обу ке, осим усло ва у по гле ду 
по се до ва ња до зво ле (ли цен це) за пре да ва ча те о риј ске обу ке и по-
ло же ног струч ног ис пи та.

Члан 51.
Прак тич ну обу ку кан ди да та у прав ном ли цу мо гу да из во де 

нај ду же до 4. ја ну а ра 2014. го ди не, ли ца ко ја ис пу ња ва ју про пи са-
не усло ве за ин струк то ра во жње, осим усло ва у по гле ду по се до ва-
ња до зво ле (ли цен це) за ин струк то ра во жње.

Нај ду же до 4. ја ну а ра 2014. го ди не, прак тич ну обу ку кан ди-
да та за во за ча во зи ла:

1) ка те го ри је АМ, А1 и А2, мо же да оба вља во зач ин струк тор 
ко ји има до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је А;

2) ка те го ри је B1, мо же да оба вља во зач ин струк тор ко ји има 
до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је B;

3) ка те го ри је C1, мо же да оба вља во зач ин струк тор ко ји има 
до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је C;

4) ка те го ри је D1, мо же да оба вља во зач ин струк тор ко ји има 
до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је D;

5) ка те го ри ја BЕ, C1Е, CЕ, D1Е и DЕ, мо же да оба вља во зач 
ин струк тор ко ји има до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је Е 
и до зво лу за во за ча ин струк то ра за ону ка те го ри ју ко јој при па да 
вуч но во зи ло;

6) ка те го ри ја F и М, мо же да оба вља во зач ин струк тор ко ји 
има до зво лу за во за ча ин струк то ра би ло ко је ка те го ри је.

Члан 52.
Од ред бе члaна 47. овог пра вил ни ка при ме њи ва ће се од 25. 

ок то бра 2014. го ди не.

Члан 53.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о те о риј ској и прак тич ној обу ци кан ди да та за во за че 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 53/12).

Члан 54.
Овај пра вил ник сту па на сна гу 26. ок то бра 2013. го ди не.

Број 01-10423/13-2
У Бе о гра ду, 22. ок то бра 2013. го ди не

Ми ни стар,
Иви ца Да чић, с.р.
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На осно ву чла на 232. став 7. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја 
на пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 
32/13 − УС), 

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва до но си 

П РА  В И Л  Н И К

о ор га ни зо ва њу, спро во ђе њу и на чи ну по ла га ња  
во зач ког ис пи та, во ђе њу и ро ко ви ма чу ва ња  

еви ден ци ја о во зач ком ис пи ту и усло ви ма ко је мо ра да 
ис пу ни во зи ло на ко јем се оба вља во зач ки ис пит

I. УВОД НА ОД РЕД БА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се ор га ни зо ва ње, спро во ђе ње 

и на чин по ла га ња во зач ког ис пи та, во ђе ње и ро ко ви чу ва ња еви-
ден ци ја о во зач ком ис пи ту и усло ви ко је мо ра да ис пу ни во зи ло на 
ко јем се оба вља во зач ки ис пит.

II. ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ВО ЗАЧ КОГ ИС ПИ ТА

Члан 2.
Во зач ки ис пит ор га ни зу је и спро во ди при вред но дру штво, 

од но сно огра нак при вред ног дру штва или сред ња струч на шко ла 
(у да љем тек сту: прав но ли це) ко је има до зво лу за оспо со бља ва ње 
кан ди да та за во за ча (у да љем тек сту: кан ди дат).

Во зач ки ис пит се са сто ји из те о риј ског ис пи та и прак тич ног 
ис пи та.

Те о риј ски ис пит се по ла же по за вр шет ку те о риј ске обу ке, а 
прак тич ни ис пит по за вр шет ку прак тич не обу ке.

Прак тич ни ис пит кан ди дат мо же за по че ти тек ка да ис пу ни 
ста ро сни услов из чла на 180. и чла на 182. став 1. За ко на о без бед-
но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Те о риј ски и прак тич ни ис пит кан ди да та не мо же се за по че ти 
и вр ши ти у вре ме тра ја ња за штит не ме ре, од но сно ме ра без бед но-
сти за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом као ни за вре ме док му 
је во зач ка до зво ла од у зе та због не са ве сно сти.

Те о риј ски и прак тич ни ис пит кан ди да та за упра вља ње во зи-
ли ма од ре ђе не ка те го ри је не мо же се за по че ти и вр ши ти уко ли ко 
кан ди дат не ис пу ња ва усло ве у по гле ду по се до ва ња од го ва ра ју ће 
во зач ке до зво ле из чла на 181. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на 
пу те ви ма.

Члан 3.
Кан ди дат ко ји је ис пу нио усло ве за из ла зак на ис пит под но-

си при ја ву за те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни ис пит, прав ном 
ли цу ко је ор га ни зу је и спро во ди во зач ки ис пит. При ја ва се под но-
си за сва ки из ла зак на те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни ис пит.

При ја ве за те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни ис пит, под-
но се се на Oбрасцу 1, од но сно Обра сцу 2, фор ма та А4, ко ји су од-
штам па ни уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

При ја ву за те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни ис пит, кан-
ди дат мо же под не ти и елек трон ским пу тем ако са др жи елек трон-
ски пот пис кан ди да та, или се кан ди дат иден ти фи ко вао на дру ги 
на чин.

Члан 4. 
Кан ди дат уз при ја ву за те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни 

ис пит, у пи са ном об ли ку, од но сно елек трон ском об ли ку, под но си 
до ка зе о ис пу ње но сти усло ва за по ла га ње ис пи та и до каз да је из-
ми рио оба ве зе пре ма Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва (у да-
љем тек сту: над ле жни ор ган), у ве зи тро шко ва по ла га ња во зач ког 
ис пи та, као ори ги нал на до ку мен та.

При ја ву за те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни ис пит, у пи-
са ном об ли ку прав но ли це чу ва нај ма ње јед ну го ди ну од да на одр-
жа ва ња ис пи та.

До каз о из ми ре ним оба ве за ма пре ма над ле жном ор га ну, на-
кон одр жа ног те о риј ског ис пи та, од но сно прак тич ног ис пи та, пре-
у зи ма ис пи ти вач из над ле жног ор га на и при ла же уз за пи сник о те-
о риј ском ис пи ту, од но сно прак тич ном ис пи ту.

Члан 5.
Над ле жни ор ган нај ка сни је до 15. у те ку ћем ме се цу од ре ђу је 

тер ми не те о риј ског ис пи та, од но сно прак тич ног ис пи та, за на ред-
ни ме сец.

По пра ви лу те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни ис пит, у 
прав ном ли цу се одр жа ва нај ма ње два пу та у то ку ме се ца. Прав но 
ли це ко је, због ве ћег бро ја при ја вље них кан ди да та, има по тре бу за 
ве ћим бро јем тер ми на до ста вља зах тев над ле жном ор га ну за до-
дат ни број тер ми на.

Прав но ли це ко је не ма по тре бу за до би је ним тер ми ном исти 
ће от ка за ти. 

Прав но ли це, ко је ор га ни зу је во зач ки ис пит, спи сак кан ди да-
та ко ји су под не ли при ја ву за те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни 
ис пит (у да љем тек сту: спи сак кан ди да та), у елек трон ском об ли ку 
до ста вља у цен трал ну ба зу по да та ка, нај ка сни је се дам рад них да на 
пре за ка за ног тер ми на. Ин фор ма ци ја о тер ми ну одр жа ва ња те о риј-
ског ис пи та, од но сно ори јен та ци о ним вре ме ни ма одр жа ва ња прак-
тич ног ис пи та мо ра би ти до ступ на кан ди да ти ма нај ка сни је пет да-
на пре спро во ђе ња те о риј ског ис пи та, од но сно прак тич ног ис пи та.

Ако кан ди дат са спи ска кан ди да та, оба ве сти прав но ли це о 
спре че но сти за из ла зак на те о риј ски, од но сно прак тич ни ис пит, 
прав но ли це тог кан ди да та мо же за ме ни ти дру гим кан ди да том уз 
ње гов при ста нак, при че му не мо ра би ти ис пу њен рок за оба ве-
шта ва ње кан ди да та од пет да на из ста ва 4. овог чла на. Ко на чан 
спи сак кан ди да та мо ра би ти до ста вљен над ле жном ор га ну нај ка-
сни је два рад на да на пре за ка за ног тер ми на. 

Ако прав но ли це не до ста ви спи сак у ро ку из ста ва 4. овог 
чла на сма тра се да је од у ста ло од да тог тер ми на, ко ји ће би ти до-
де љен прав ном ли цу ко је је ис ка за ло по тре бу за ве ћим бро јем тер-
ми на од од ре ђе ног. 

На спи ску кан ди да та не мо гу би ти кан ди да ти ко ји ни су, до 
да на под но ше ња при ја ве, ис пу ни ли све усло ве за из ла зак на во-
зач ки ис пит.

Са др жај и из глед Спи ска кан ди да та, фор ма та А4 или А5, дат 
је у Обра сцу 3, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

На спи ску кан ди да та за је дан тер мин те о риј ског ис пи та, број 
кан ди да та не мо же би ти ве ћи од бро ја ра чу на ра за те о риј ски ис-
пит, ко ји се на ла зи у учи о ни ци у ко јој се овај ис пит спро во ди.

Спи сак кан ди да та за је дан тер мин прак тич ног ис пи та прав-
но ли це са чи ња ва по ис пи ти ва чу. На спи ску кан ди да та, по јед ном 
ис пи ти ва чу прав ног ли ца, не мо же би ти ви ше кан ди да та од бро-
ја ко ји омо гу ћа ва про пи са но спро во ђе ње прак тич ног ис пи та свих 
кан ди да та са спи ска. 

Тра ја ње свих прак тич них ис пи та ко је ис пи ти вач оба вља у то-
ку јед ног да на не мо же би ти ду же од осам са ти. Из у зет но ово вре-
ме мо же тра ја ти ду же од осам са ти, ра ди за вр шет ка прак тич ног 
ис пи та за све кан ди да те са спи ска кан ди да та са чи ње ног у скла ду 
са од ред ба ма ста ва 10. овог чла на.

Тер мин те о риј ског ис пи та, од но сно прак тич ног ис пи та, за 
прав на ли ца ко ја су ис ка за ла по тре бу за ве ћим бро јем тер ми на, од-
ре ђу је се на осно ву:

1) ре до сле да до ста вља ња зах те ва за до дат ним тер ми ни ма;
2) бро ја ис пи ти ва ча над ле жног ор га на;
3) бро ја кан ди да та;
4) ме ста по ла га ња ис пи та;
5) рас по ре да ко ри шће ња за јед нич ког по ли го на.
Оба ве ште ње о тер ми ну, од но сно тер ми ни ма те о риј ског ис пи-

та, од но сно прак тич ног ис пи та, прав ним ли ци ма ко ја су ис ка за ла 
по тре бу за ве ћим бро јем тер ми на, над ле жни ор ган ће до ста ви ти 
нај ка сни је се дам да на пре за ка за ног тер ми на, а прав но ли це ће 
спи сак кан ди да та, у елек трон ском об ли ку, до ста ви ти у цен трал ну 
ба зу по да та ка, нај ка сни је три да на пре за ка за ног тер ми на. 

Ин фор ма ци ја о тер ми ну одр жа ва ња те о риј ског ис пи та, од но сно 
ори јен та ци о ним вре ме ни ма одр жа ва ња прак тич ног ис пи та, из ста ва 13. 
овог чла на, мо ра би ти до ступ на кан ди да ти ма нај ка сни је два да на пре 
спро во ђе ња те о риј ског ис пи та, од но сно прак тич ног ис пи та.

III. СПРО ВО ЂЕ ЊЕ И НА ЧИН ПО ЛА ГА ЊА ВО ЗАЧ КОГ ИС ПИ ТА

Члан 6.
При ли ком спро во ђе ња во зач ког ис пи та ис пи ти ва чи ис пит 

спро во де не при стра сно и са ве сно у скла ду са од ред ба ма овог пра-
вил ни ка.
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Те о риј ски ис пит, од но сно прак тич ни ис пит, за по чи ње тек 
ка да оба чла на ис пит не ко ми си је утвр де да су ис пу ње ни оп шти 
усло ви (усло ви ве за ни за учи о ни цу, по ли гон, во зи ла и ули це, од-
но сно пут) за по ла га ње во зач ког ис пи та. У слу ча ју да оба ис пи-
ти ва ча утвр де не ис пу ње ност оп штих усло ва, о то ме се са чи ња ва 
из ве штај о утвр ђе ним оп штим усло ви ма ко ји ни су ис пу ње ни за 
одр жа ва ње те о риј ског, од но сно прак тич ног ис пи та, а ако са мо је-
дан ис пи ти вач из ра зи сум њу у ис пу ње ност оп штих усло ва о то ме 
мо ра би ти оба ве штен над ле жни ор ган ко ји ће из вр ши ти над зор и 
о то ме са чи ни ти за пи сник. Сум њу у ис пу ње ност оп штих усло ва за 
по ла га ње во зач ког ис пи та кан ди дат из ра жа ва од го вор ном ли цу у 
прав ном ли цу ко је ор га ни зу је те о риј ски, од но сно прак тич ни ис пит 
или над ле жном ор га ну.

Пре по чет ка во зач ког ис пи та утвр ђу је се иден ти тет кан ди да-
та уви дом у лич ну кар ту, за кан ди да та ко ји је стра ни др жа вља нин 
уви дом у па сош или лич ну кар ту за стран це, а за из бе гли це уви-
дом у из бе глич ку ле ги ти ма ци ју.

Кан ди дат ко ме је у ле кар ском уве ре њу упи са но оба ве зно 
ко ри шће ње по ма га ла, иста мо ра ко ри сти ти при ли ком по ла га ња 
прак тич ног ис пи та.

За вре ме тра ја ња во зач ког ис пи та не мо гу би ти укљу че ни мо-
бил ни те ле фо ни ни кан ди да та, ни ис пи ти ва ча.

Кан ди да ти и ис пи ти ва чи на во зач ком ис пи ту не сме ју би ти 
под ути ца јем пси хо ак тив них суп стан ци или ал ко хо ла. Кон тро лу 
да ли је кан ди дат или ис пи ти вач под ути ца јем пси хо ак тив них суп-
стан ци или ал ко хо ла мо же зах те ва ти сва ки од ис пи ти ва ча, од но сно 
од го вор но ли це у прав ном ли цу ко је ор га ни зу је те о риј ски, од но-
сно прак тич ни ис пит, а кон тро лу вр ши овла шће но слу жбе но ли це 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва ко је ни је ис пи ти вач. Сум њу 
да је не ки од ис пи ти ва ча под ути ца јем пси хо ак тив них суп стан ци 
или ал ко хо ла кан ди дат из ра жа ва од го вор ном ли цу у прав ном ли-
цу ко је ор га ни зу је те о риј ски, од но сно прак тич ни ис пит или над-
ле жном ор га ну.

Ис пи ти ва чи ме ђу соб но мо ра ју утвр ди ти да ли ис пу ња ва ју 
усло ве у по гле ду пси хо фи зич ког ста ња, пре утвр ђи ва ња ис пу ње-
но сти усло ва за по ла га ње те о риј ског, од но сно прак тич ног ис пи та. 
У слу ча ју да бар је дан ис пи ти вач из ра зи сум њу у пси хо фи зич ко 
ста ње дру гог ис пи ти ва ча, о то ме мо ра би ти оба ве штен над ле жни 
ор ган ко ји ће из вр ши ти над зор и о то ме са чи ни ти за пи сник. Уко-
ли ко се при ли ком над зо ра утвр ди да не ки од ис пи ти ва ча не ис пу-
ња ва усло ве у по гле ду пси хо фи зич ког ста ња, те о риј ски, од но сно 
прак тич ни ис пит, не мо же се оба ви ти, док се не обез бе де ис пи ти-
ва чи ко ји ис пу ња ва ју про пи са не усло ве.

Члан 7.
Кан ди да ти и ис пи ти ва чи на во зач ком ис пи ту мо ра ју се при-

стој но по на ша ти, од но сно би ти при стој но об у че ни. 
При стој но обла че ње ис пи ти ва ча и кан ди да та на во зач ком ис-

пи ту, у сми слу ста ва 1. овог чла на, под ра зу ме ва:
1) да кан ди да ти и ис пи ти ва чи мо ра ју би ти об у че ни у при-

год ну оде ћу, ко ја ни је про вид на и ко ја не са др жи сли ке, нат пи се и 
сим бо ле ко је вре ђа ју јав ни мо рал или мо гу би ти увре дљи вог са др-
жа ја у од но су на по је дин це или гру пе;

2) да ма ји це на бре те ле, од но сно ма ји це и ко шу ље, ко је не 
по кри ва ју ра ме на, сто мак и ле ђа ни су до зво ље не;

3) да ду бо ки де кол теи ни су до зво ље ни;
4) да сук ње, шор це ви и бер му де не мо гу би ти кра ћи од ко ле-

на у слу ча ју осо ба жен ског по ла;
5) да шор це ви и бер му де ни су до зво ље ни за осо бе му шког 

по ла;
6) да па пу че ни су до зво ље не;
7) да но ше ње на о ча ра за сун це, ка па, кач ке та и сл. на те о риј-

ском ис пи ту ни је до зво ље но.
Ис пи ти ва чи ме ђу соб но мо ра ју утвр ди ти да ли ис пу ња ва ју 

усло ве у по гле ду при стој ног обла че ња, пре утвр ђи ва ња ис пу ње но-
сти усло ва за по ла га ње те о риј ског, од но сно прак тич ног ис пи та. У 
слу ча ју да бар је дан ис пи ти вач из ра зи сум њу у при стој ност обла-
че ња дру гог ис пи ти ва ча, о то ме мо ра би ти оба ве штен над ле жни 
ор ган ко ји ће из вр ши ти над зор и о то ме са чи ни ти за пи сник. Уко-
ли ко се при ли ком над зо ра утвр ди да не ки од ис пи ти ва ча не ис пу-
ња ва усло ве у по гле ду при стој ног обла че ња, те о риј ски, од но сно 
прак тич ни ис пит, не мо же се оба ви ти, док се не обез бе де ис пи ти-
ва чи ко ји ис пу ња ва ју про пи са не усло ве.

Члан 8.
Ако кан ди дат не при сту пи во зач ком ис пи ту за ко ји је под нео 

при ја ву, ис пит на ко ми си ја ће утвр ди ти чи ње ни цу „ни је при сту-
пио” у ру бри ци „на по ме на” за пи сни ка о те о риј ском ис пи ту, од но-
сно прак тич ном ис пи ту и из ве шта ја о одр жа ном те о риј ском ис пи-
ту, од но сно прак тич ном ис пи ту (у да љем тек сту: из ве штај). 

Ако кан ди дат од у ста не, од но сно на пу сти за по че ти во зач ки 
ис пит, ис пит на ко ми си ја ће по ла га ње ис пи та оце ни ти не га тив ном 
оце ном („ни је по ло жио”), од но сно на те о риј ском ис пи ту утвр ди ти 
да је број осво је них по е на ну ла.

Кан ди да ту ко ји ни је по ло жио те о риј ски, од но сно прак тич ни 
ис пит, ис пит на ко ми си ја ће са оп шти ти гре шке, од но сно раз ло ге 
због ко јих ни је по ло жио и уру чи ти је дан при ме рак за пи сни ка о те-
о риј ском ис пи ту, од но сно прак тич ном ис пи ту.

Кан ди дат је по ло жио во зач ки ис пит ако оба ис пи ти ва ча да ју 
по зи тив ну оце ну („по ло жио”) на те о риј ском и прак тич ном ис пи ту.

Кан ди дат ко ји ни је при сту пио по ла га њу во зач ког ис пи та из 
оправ да них раз ло га, мо же прав ном ли цу ко је ор га ни зу је во зач ки 
ис пит под не ти зах тев за осло ба ђа ње тро шко ва по ла га ња те о риј-
ског ис пи та, од но сно прак тич ног ис пи та, пре под но ше ња при ја ве 
за сле де ће по ла га ње ис пи та. Прав но ли це и над ле жни ор ган ће, 
сва ко за свој део тро шко ва, од лу чи ти по зах те ву кан ди да та и о то-
ме га оба ве сти ти пи са ним пу тем.

Ако те о риј ски, од но сно прак тич ни, ис пит ни је одр жан због 
не ис пу ња ва ња оп штих усло ва за спро во ђе ње ис пи та ко је је ду жно 
да обез бе ди прав но ли це, осим у слу ча ју ка да на то прав но ли це 
ни је мо гло ути ца ти, прав но ли це је ду жно да кан ди да ти ма на док-
на ди тро шко ве за по ла га ње ис пи та.

1. Те о риј ски ис пит

Члан 9.
Те о риј ски ис пит се по ла же на ра чу на ру пу тем те ста, ко ји је 

са ста вљен од слу чај но иза бра них пи та ња из укуп ног фон да пи-
та ња, при че му пи та ња об у хва та ју са др жај из про гра ма те о риј ске 
обу ке. 

Кан ди да ти за во за че во зи ла ка те го ри ја BЕ, C1E, CE, D1E и 
DE не по ла жу те о риј ски ис пит.

Те о риј ски ис пит се по ла же у учи о ни ци прав ног ли ца ко је ор-
га ни зу је во зач ки ис пит. За вре ме спро во ђе ња те о риј ског ис пи та у 
учи о ни ци су при сут ни са мо кан ди да ти и чла но ви ис пит не ко ми си-
је, од но сно ли ца ко ја вр ше над зор над спро во ђе њем во зач ког ис-
пи та.

Пре по чет ка те о риј ског ис пи та, ис пит на ко ми си ја упо зна је 
кан ди да те са на чи ном ре ша ва ња те ста и пру жа им об ја шње ња ко ја 
се од но се на на чин спро во ђе ња ис пи та.

На кон за по чи ња ња те о риј ског ис пи та ни је до зво ље на ко му-
ни ка ци ја из ме ђу кан ди да та, од но сно кан ди да та и ис пи ти ва ча. До 
за вр шет ка ис пи та, од но сно од у ста ја ња од по ла га ња, кан ди дат не 
мо же на пу сти ти учи о ни цу, од но сно ме сто за ра чу на ром на ко јем 
по ла же ис пит.

Та чан од го вор на сва ко пи та ње до но си од ре ђе ни број по е на, 
ко ји је на ве ден уз сва ко пи та ње. Уку пан број по е на на те сту је јед-
нак зби ру по е на ко ји до но си та чан од го вор на сва ко по је ди нач но 
пи та ње.

Те о риј ски ис пит тра је 60 ми ну та.
Тест у пи са ној фор ми, ко ри шћен за те о риј ски ис пит, чу ва 

над ле жни ор ган до ис те ка ро ка од две го ди не од да на ка да је те о-
риј ски ис пит одр жан.

Члан 10.
Це ло ку пан про цес те о риј ског ис пи та се сни ма си сте мом за 

аудио-ви део сни ма ње (у да љем тек сту: аудио-ви део си стем) ко ји 
омо гу ћа ва сни ма ње свих кан ди да та и ис пи ти ва ча це лим то ком те-
о риј ског ис пи та и по ве зан је са ра чу на ром са ко јег се во ди те о риј-
ски ис пит.

Члан 11.
Пи та ња у те сту су са чи ње на та ко да кан ди дат ода бе ре од го-

вор из ме ђу нај ма ње две по ну ђе не мо гућ но сти, од ко јих је нај ма ње 
јед на тач на или да кан ди дат упи си ва њем ци фа ра, од но сно бро је ва 
или њи хо вим озна ча ва њем да је од го вор на пи та ње. Уко ли ко пи-
та ње има ви ше тач них од го во ра, исто мо ра би ти на од го ва ра ју ћи 
на чин озна че но.
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Тест мо ра са др жа ти упут ство о на чи ну ре ша ва ња те ста и на-

чи ну спро во ђе ња ис пи та.
По зи тив ну оце ну („по ло жио”) ис пи ти вач ће да ти кан ди да ту 

ко ји је на те о риј ском ис пи ту по сти гао нај ма ње 90% од укуп ног 
бро ја по е на.

Ако се кан ди дат на те о риј ском ис пи ту слу жи не до зво ље ним 
сред стви ма (ко ри шће њем уџ бе ни ка, при руч ни ка, бе ле жа ка, мо-
бил ног те ле фо на или дру гог те ле ко му ни ка ци о ног сред ства и сл.) 
или не по сту па у скла ду са до би је ним упут стви ма за ре ша ва ње 
те ста или по ма же дру гим кан ди да ти ма или оме та одр жа ва ње ис-
пи та, ис пи ти вач ће истог уда љи ти са ис пи та и по ла га ње ис пи та 
оце ни ти не га тив ном оце ном („ни је по ло жио”), од но сно утвр ди ти 
да је број осво је них по е на ну ла. У том слу ча ју ис пит на ко ми си ја 
ће чи ње ни цу „уда љен са ис пи та” утвр ди ти у ру бри ци „на по ме на” 
за пи сни ка о те о риј ском ис пи ту и из ве шта ја.

Уко ли ко до ђе до пре ки да те о риј ског ис пи та из раз ло га на ко је 
кан ди дат ни је мо гао ути ца ти, ис пит на ко ми си ја ће раз лог пре ки да 
утвр ди ти у ру бри ци „на по ме на” за пи сни ка о те о риј ском ис пи ту и 
из ве шта ја.

Уко ли ко је кан ди дат у мо мен ту пре ки да из ста ва 5. овог чла-
на, пре ма ре ше ним пи та њи ма из те ста, ис пу нио усло ве за до би-
ја ње не га тив не оце не („ни је по ло жио”), те о риј ски ис пит ће се и 
за вр ши ти у мо мен ту пре ки да, а ко нач на оце на („ни је по ло жио”) ће 
се из ве сти на осно ву по стиг ну тог ре зул та та.

Уко ли ко је кан ди дат у мо мен ту пре ки да, из ста ва 5. овог чла-
на, пре ма ре ше ним пи та њи ма из те ста ис пу нио усло ве за до би ја ње 
по зи тив не оце не („по ло жио”), те о риј ски ис пит ће се и за вр ши ти 
у мо мен ту пре ки да, а ко нач на оце на („по ло жио”) ће се из ве сти на 
осно ву по стиг ну тог ре зул та та.

Уко ли ко, у мо мен ту пре ки да из ста ва 5. овог чла на, ни је мо-
гу ће из вр ши ти оце њи ва ње кан ди да та пре ма ре ше ним пи та њи ма 
из те ста те о риј ски ис пит ће се за вр ши ти у мо мен ту пре ки да и по-
но ви ти у це ло сти ка да се ство ре усло ви.

2. Прак тич ни ис пит

Члан 12.
За спро во ђе ње прак тич ног ис пи та прав но ли це са чи ња ва 

план спро во ђе ња прак тич ног ис пи та ко ји, у за ви сно сти од ка те го-
ри је во зи ла за ко ју се по ла же ис пит, мо ра са др жа ти нај ма ње пет на-
ест ис пит них за да та ка, ко ји су уса гла ше ни са над ле жним ор га ном 
и ко ји се мо ра ју ино ви ра ти, до пу ни ти или њи хов фонд про ши ри ти 
за нај ма ње пет ис пит них за да та ка, у ро ку ко ји ни је ду жи од три 
го ди не. На кон сва ког про ши ри ва ња, ино ви ра ња и до пу ња ва ња 
фон да ис пит них за да та ка вр ши се њи хо во уса гла ша ва ње са над-
ле жним ор га ном.

Ис пит ни за да ци мо ра ју би ти озна че ни ред ним бро јем и са др-
жа ти: ре до след спро во ђе ња по ли гон ских рад њи, тра су кре та ња на 
де лу ис пи та ко ји се спро во ди у са о бра ћа ју на јав ном пу ту и рад ње 
ко је се из во де на по је ди ним де ло ви ма тра се. У по гле ду вре ме на 
по треб ног за из во ђе ње, ис пит ни за да ци се са чи ња ва ју у скла ду са 
од ред ба ма чла на 28. ст. 1−3. овог пра вил ни ка.

При ли ком спро во ђе ња прак тич ног ис пи та кан ди дат из во ди 
ис пит ни за да так у це ло сти, осим у слу ча је ви ма про пи са ним овим 
пра вил ни ком.

Уко ли ко усло ви од ви ја ња са о бра ћа ја оне мо гу ћа ва ју спро во-
ђе ње прак тич ног ис пи та на де лу за да те тра се кре та ња ис пит на ко-
ми си ја мо же из вр ши ти из ме ну тра се, на на чин да се нај ма ње од-
сту пи од ис пит ног за дат ка.

У слу ча ју ка да се по ли гон ске рад ње из во де на дру гом про сто-
ру, од но сно у са о бра ћа ју на јав ном пу ту, у окви ру ис пит них за да-
та ка де фи ни ше се ме сто и ре до след из во ђе ња по ли гон ских рад њи.

Ис пит ни за да так се са чи ња ва та ко да ис пи ти ва чи ма да је мо-
гућ ност да оце не да ли је кан ди дат сте као по треб на зна ња и ве-
шти не за са мо стал но и без бед но упра вља ње во зи лом у са о бра ћа ју 
на пу ту.

Уса гла ше не ис пит не за дат ке, уз оба ве зну кон ста та ци ју да ту-
ма уса гла ша ва ња, ове ра ва ју прав но ли це и над ле жни ор ган, а пот-
пи су је од го вор но ли це у прав ном ли цу и у над ле жном ор га ну. 

Члан 13.
Прак тич ни ис пит се по ла же из упра вља ња во зи лом на уре-

ђе ном по ли го ну за прак тич ну обу ку (у да љем тек сту: по ли гон) и у 
са о бра ћа ју на јав ном пу ту, као је дин ствен ис пит.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, део прак тич ног ис пи та на 
ко јем се из во де по ли гон ске рад ње за ка те го ри је BE, C1E, CE, D1E, 
DE, F и M, спро во ди се на дру гом про сто ру, од но сно у са о бра ћа ју 
на јав ном пу ту, са мо ка да у окви ру по ли го на не по сто ји про стор за 
из во ђе ње по ли гон ских рад њи за на ве де не ка те го ри је.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, део прак тич ног ис пи та на 
ко јем се из во де по ли гон ске рад ње за ка те го ри је D1 и D, спро во ди 
се на дру гом про сто ру, од но сно про сто ру на ауто бу ској ста ни ци, 
од но сно ауто бу ском ста ја ли шту, са мо ка да у окви ру по ли го на не 
по сто ји про стор за из во ђе ње по ли гон ских рад њи за на ве де не ка-
те го ри је.

На де лу прак тич ног ис пи та на ко јем се из во де по ли гон ске 
рад ње, а ко ји се по ла же на по ли го ну, од но сно дру гом про сто ру, 
од но сно у са о бра ћа ју на јав ном пу ту, од но сно про сто ру на ауто-
бу ској ста ни ци, од но сно ауто бу ском ста ја ли шту, оце њу је се да ли 
је кан ди дат из вео на про пи сан на чин сва ку од по ли гон ских рад њи 
од ре ђе них овим пра вил ни ком.

При ли ком спро во ђе ња прак тич ног ис пи та на по ли го ну, про-
пи са не озна ке на под ло зи мо ра ју би ти ја сно уоч љи ве, а са о бра ћај-
не ку пе по ста вље не на про пи сан на чин.

На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се по ла же у са о бра ћа ју на 
јав ном пу ту, оце њу је се да ли је кан ди дат сте као по треб но зна ње и 
ве шти не за са мо стал но и без бед но упра вља ње во зи лом у са о бра-
ћа ју на пу ту.

Пре по чет ка прак тич ног ис пи та, ис пит на ко ми си ја упо зна је 
кан ди да те са на чи ном и усло ви ма по ла га ња ис пи та.

Члан 14.
Пре по чет ка прак тич ног ис пи та, кан ди да ту се из цен трал не 

ба зе по да та ка од ре ђу је број ис пит ног за дат ка, слу чај ним из бо ром 
јед ног ис пит ног за дат ка из фон да свих ис пит них за да та ка прав ног 
ли ца ко је спро во ди прак тич ни ис пит.

Ис пит на ко ми си ја да је кан ди да ту иза бра ни ис пит ни за да так у 
пи са ном об ли ку, ра ди упо зна ва ња са истим и пру жа по треб на об-
ја шње ња о на чи ну и усло ви ма по ла га ња прак тич ног ис пи та. 

То ком ис пи та, ис пи ти ва чи кан ди да ту бла го вре ме но на ја вљу-
ју про ме ну прав ца, од но сно сме ра кре та ња у скла ду са ис пит ним 
за дат ком.

На чин ко му ни ци ра ња из ме ђу кан ди да та и ис пи ти ва ча, од но-
сно из ме ђу ис пи ти ва ча, не сме има ти ути цај на по сту па ње кан ди-
да та то ком ис пи та, осим у слу ча ју не по сред не опа сно сти.

У де лу прак тич ног ис пи та ко ји се по ла же у са о бра ћа ју на јав-
ном пу ту, за ка те го ри је мо тор них во зи ла АМ, А1, А2, А, B1, F и 
М, ис пи ти ва чи кан ди да ту бла го вре ме но на ја вљу ју про ме ну прав-
ца, од но сно сме ра кре та ња у скла ду са ис пит ним за дат ком, пу тем 
од го ва ра ју ће ко му ни ка ци о не опре ме.

Члан 15.
На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну 

кан ди дат за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри ја АМ, А1, А2 и А 
из во ди сле де ће по ли гон ске рад ње:

1) во жња по прав цу и за у ста вља ње;
2) „сла лом” во жња;
3) во жња пу та њом у об ли ку бро ја „8”;
4) ко че ње и за у ста вља ње.
Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) вожњапоправцуизаустављање,из во ди се у озна че ном 

ко ри до ру, пре ма си ту а ци ји на сли ци 1. ко ја је да та у При ло гу 1. 
Гра фич ки при каз на чи на из во ђе ња по ли гон ских рад њи при спро-
во ђе њу прак тич ног ис пи та на по ли го ну (у да љем тек сту: При лог 
1), ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни 
део. Кан ди дат од по ла зне ли ни је „m”, убр за ва до бр зи не од 5 km/h 
и за у ста вља се у по љу „I”, та ко да кон такт на по вр ши на пред њег 
точ ка са под ло гом бу де у том по љу. Из тог по ља кан ди дат на ста-
вља кре та ње убр за ва ју ћи до бр зи не од 15 –20 km/h, на кон че га 
успо ра ва и за у ста вља се у по љу „II”, та ко да нај и сту ре ни ја тач-
ка пред њег точ ка во зи ла, не про ђе по преч ну вер ти кал ну гра нич ну 
ра ван тог по ља, од но сно ко ри до ра. На кон сва ког по ла ска во зи лом 
кан ди дат но ге ста вља на др жач за но ге, а код за у ста вља ња осла ња 
се јед ном но гом на тло;

2) „слалом”вожња,из во ди се у озна че ном ко ри до ру, пре ма 
си ту а ци ји на сли ци 2. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се од по-
ла зне ли ни је „m” во зи лом кре ће без за у ста вља ња, из ме ђу нај ма ње 
7 са о бра ћај них ку па, до циљ не ли ни је „n”, иза ко је се за у ста вља, 
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при че му кон такт на по вр ши на зад њег точ ка са под ло гом мо ра би-
ти иза циљ не ли ни је. То ком из во ђе ња ове рад ње кан ди дат но гом 
не до ди ру је под ло гу;

3) вожњапутањомуобликуброја„8”,из во ди се у озна че-
ном про сто ру, пре ма си ту а ци ји на сли ци 3. ко ја је да та у При ло гу 
1. Кан ди дат се од по ла зно-циљ не ли ни је „m” кре ће во зи лом, без 
за у ста вља ња, два пу та пу та њом у об ли ку бро ја „8”, а за вр ша ва 
рад њу про ла ском пре ко по ла зно-циљ не ли ни је „m”. То ком из во ђе-
ња ове рад ње кан ди дат но гом не до ди ру је под ло гу;

4) кочење и заустављање,из во ди се у озна че ном ко ри до ру 
на два на чи на, пре ма си ту а ци ји на сли ци 4. ко ја је да та у При ло гу 
1. На пр ви на чин, кан ди дат од по ла зне ли ни је „m”, до ли ни је ко-
че ња „n” убр за ва до бр зи не од 30 km/h, на кон че га успо ра ва, до 
по ља „I”, де лу ју ћи не пре кид но на обе ко ман де коч ног си сте ма, да 
би се за у ста вио у том по љу, та ко да кон такт на по вр ши на пред њег 
точ ка са под ло гом бу де у том по љу, а хо ри зон тал на про јек ци ја нај-
и сту ре ни је тач ке пред њег точ ка во зи ла на под ло гу не сме би ти иза 
крај ње ли ни је „p”. На дру ги на чин, кан ди дат истом бр зи ном до-
ла зи до ли ни је ко че ња „n”, на кон че га фор си ра ним не пре кид ним 
де ло ва њем на обе ко ман де коч ног си сте ма оства ру је што кра ћи 
пут за у ста вља ња, та ко да на кра ју ко че ња хо ри зон тал на про јек ци ја 
нај и сту ре ни је тач ке пред њег точ ка во зи ла на под ло гу не сме би ти 
иза крај ње ли ни је „p”. У оба слу ча ја си ла на ко ман да ма се мо ра 
до зи ра ти та ко да не до ђе до бло ки ра ња би ло ко јег точ ка.

Све рад ње из ста ва 1. овог чла на кан ди дат из во ди та ко да ни 
он ни во зи ло не до ла зе у кон такт са са о бра ћај ним ку па ма.

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју, осим рад ње 
из ста ва 1. тач ка 4) овог чла на ко ја се мо же из во ди ти нај ви ше у два 
по ку ша ја.

При из во ђе њу рад њи из ста ва 1. тач. 1) и 4) овог чла на, као 
по моћ но сред ство за утвр ђи ва ње пра вил но сти из во ђе ња рад ње ко-
ри сти се ле тви ца ко ја се по ста вља у хо ри зон тал ни по ло жај на са-
о бра ћај ним ку па ма, у по преч ној вер ти кал ној гра нич ној рав ни на 
кра ју по ља „II”, од но сно по ља „I”. 

Члан 16.
На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну 

кан ди дат за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри ја B1 и B из во ди сле-
де ће по ли гон ске рад ње:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад са 
про ме ном са о бра ћај не тра ке;

2) пар ки ра ње во зи ла по ду жно, во жњом уна зад;
3) пар ки ра ње во зи ла под пра вим углом, во жњом уна зад;
4) по лу кру жно окре та ње во зи ла са нај ви ше три пот пу на ма-

не вра на про сто ру ши ри не две са о бра ћај не тра ке;
5) за у ста вља ње и по ла зак во зи лом на пу ту са успо ном;
6) ко че ње и за у ста вља ње.
Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) вожњанапредсапроменомстепенапреносаиуназадса

променомсаобраћајнетраке,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 
5. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат од по ла зног по ља „I”, убр за-
ва во зи ло са про ме ном сте пе на пре но са и за у ста вља се у за у став-
ном по љу „II”, при че му хо ри зон тал на про јек ци ја нај и сту ре ни је 
тач ке пред њег де ла во зи ла на под ло гу мо ра би ти у том по љу. Из 
тог по ло жа ја во зи ло се кре ће хо дом уна зад уз про ме ну са о бра ћај не 
тра ке, про ла зе ћи кроз про ла зно по ље „III” и по нов ном про ме ном 
са о бра ћај не тра ке вра ћа се на по ла зно по ље „I”, при че му се це-
ло во зи ло за у ста вља у том по љу. При ли ком кре та ња во зи ла хо дом 
уна зад кан ди дат ко ри сти во зач ка огле да ла, од но сно гле да пре ко 
ра ме на. То ком кре та ња хо дом уна зад од за у став ног по ља „II” до 
по ла зног по ља „I” во зи ло се мо же за у ста ви ти нај ви ше 2 пу та и из-
вр ши ти је дан ко рак ко рек ци је (је дан ко рак ко рек ци је је кре та ње 
во зи лом су прот но за да том сме ру);

2) паркирање возила подужно, вожњом уназад, из во ди се 
пре ма си ту а ци ји на сли ци 6. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат 
во зи лом из по ло жа ја „1” кре ће се хо дом уна пред пра во ли ниј ски до 
по ло жа ја „2”, ода кле јед ним хо дом уна зад и нај ви ше јед ним хо дом 
уна пред, во зи ло за у ста вља на пар кинг ме сто, при че му це ло во зи-
ло мо ра би ти у по љу пар кинг ме ста;

3) паркирањевозилаподправимуглом,вожњомуназад,из во-
ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 7. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди-
дат во зи лом из по ло жа ја „1” кре ће се хо дом уна пред до по ло жа ја 
„2”, ко ји за у зи ма на на чин ко ји му омо гу ћа ва да кре та њем хо дом 
уна зад во зи ло за у ста ви на пар кинг ме сту, при че му це ло во зи ло 
мо ра би ти у по љу пар кинг ме ста;

4) полукружноокретањевозиласанајвишетрипотпунама
невранапросторуширинедвесаобраћајнетраке,из во ди се пре-
ма си ту а ци ји на сли ци 8. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат во зи-
лом из по ло жа ја „1” кре ће се хо дом уна пред до по ло жа ја „2”, из 
ко га се хо дом уна зад кре ће до по ло жа ја „3”, а за тим хо дом уна пред 
во зи лом за у зи ма по ло жај „4” на дру гој са о бра ћај ној тра ци на ме-
ње ној за кре та ње у су прот ном сме ру;

5) заустављањеиполазаквозиломнапутусауспоном,из во-
ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 9. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди-
дат за у ста вља во зи ло на пу ту са успо ном, при че му су сви точ ко ви 
во зи ла на успо ну, а за тим кре ће во зи лом хо дом уна пред, при че му 
се во зи ло не сме по кре ну ти уна зад;

6) кочењеизаустављање,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли-
ци 10. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат од по ла зне ли ни је „m” 
до ли ни је ко че ња „n” убр за ва до бр зи не од 30 km/h, на кон че га 
успо ра ва фор си ра ним не пре кид ним де ло ва њем на ко ман ду рад не 
коч ни це, и за у ста вља се та ко да хо ри зон тал на про јек ци ја нај и сту-
ре ни је тач ке пред њег де ла во зи ла на под ло гу не сме би ти иза крај-
ње ли ни је „p”. Си ла на ко ман ди се мо ра до зи ра ти та ко да не до ђе 
до бло ки ра ња би ло ког точ ка.

Код из во ђе ња рад ње из ста ва 1. тач ка 6) овог чла на, је дан од 
ис пи ти ва ча мо ра се де ти, у мо тор ном во зи лу B ка те го ри је, на ме-
сту са ду плим но жним ко ман да ма. 

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју, осим рад-
њи из ста ва 1. тач. 2), 3) и 6) овог чла на ко је се мо гу из во ди ти нај-
ви ше у два по ку ша ја. 

Члан 17.
На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну или 

дру гом про сто ру, од но сно ули ци у на се ље ном ме сту са сла бим ин-
тен зи те том са о бра ћа ја, кан ди дат за во за ча во зи ла ка те го ри ја BЕ 
из во ди сле де ће по ли гон ске рад ње:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.
Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) одвајањеиспајањевучногиприкључногвозила,из во ди се 

пре ма си ту а ци ји на сли ци 11. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат 
одва ја вуч но од при кључ ног во зи ла при че му обез бе ђу је при кључ-
но во зи ло ак ти ви ра њем пар кир не коч ни це, и на кон по кре та ња 
вуч ног во зи ла исто за у ста вља упо ре до са при кључ ним во зи лом. 
Спа ја ње во зи ла кан ди дат вр ши та ко што се из по ло жа ја „1” кре-
ће хо дом уна пред до по ло жа ја „2”, из ко га се хо дом уна зад кре ће 
до при кључ ног во зи ла, где се вр ши њи хо во спа ја ње. Спа ја ње вуч-
ног и при кључ ног во зи ла вр ши ин струк тор во жње ко ји и на во ди 
кан ди да та, при че му кан ди дат вр ши спа ја ње елек трич них во до ва. 
То ком кре та ња од по ло жа ја „2” до ме ста спа ја ња, кан ди дат мо же 
за у ста вља ти вуч но во зи ло и по по тре би из вр ши ти нај ви ше два ко-
ра ка ко рек ци је;

2) вожњанапредсапроменомстепенапреносаиуназадуис
тојсаобраћајнојтраци,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 12. 
ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се ску пом во зи ла, од по ла зног 
по ља „I”, кре ће са о бра ћај ном тра ком, убр за ва во зи ло са про ме ном 
сте пе на пре но са и за у ста вља у за у став ном по љу „II”, при че му се 
цео скуп во зи ла мо ра на ла зи ти у том по љу. Из за у став ног по ло жа-
ја скуп во зи ла се кре ће хо дом уна зад без про ме не са о бра ћај не тра-
ке и за у ста вља у по ла зном по љу „I”, при че му се цео скуп во зи ла 
мо ра на ла зи ти у том по љу. То ком кре та ња од по ља „II” до по ља 
„I”, кан ди дат мо же за у ста вља ти скуп во зи ла и по по тре би из вр ши-
ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је;

3) вожња уназад са скретањем улево, односно удесно, под
правимуглом,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сл. 13а и 13б ко је су 
да те у При ло гу 1. Кан ди дат се ску пом во зи ла, из по ла зног по ло-
жа ја „1”, кре ће хо дом уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, 
под пра вим углом и за у ста вља се у по ло жа ју „2”. При то ме хо ри-
зон тал на про јек ци ја нај и сту ре ни јег де ла вуч ног во зи ла на под ло гу 
мо ра би ти иза ли ни је „m”, цео скуп во зи ла мо ра би ти у озна че ном 
про сто ру за из во ђе ње рад ње и у по ло жа ју ко ји омо гу ћа ва од ла зак, 
хо дом уна пред, на по ло жај „3”. То ком кре та ња од по ло жа ја „1” до 
по ло жа ја „2”, кан ди дат мо же за у ста вља ти скуп во зи ла и по по тре-
би из вр ши ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је.

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју.



25. октобар 2013. Број 93 55
Члан 18.

На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну 
кан ди дат за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри ја C1 и C из во ди сле-
де ће по ли гон ске рад ње:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад са 
про ме ном са о бра ћај не тра ке;

2) пар ки ра ње во зи ла под пра вим углом, во жњом уна зад, због 
уто ва ра  – ис то ва ра.

Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) вожњанапредсапроменомстепенапреносаиуназадса

променомсаобраћајнетраке,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли-
ци 14. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се во зи лом, од по ла зног 
по ља „I”, кре ће са о бра ћај ном тра ком, убр за ва во зи ло са про ме ном 
сте пе на пре но са и за у ста вља се у за у став ном по љу „II”, при че-
му це ло во зи ло мо ра би ти у том по љу. Из за у став ног по ло жа ја во-
зи ло се кре ће хо дом уна зад про ла зе ћи кроз про ла зно по ље „III”, 
на кон че га ме ња са о бра ћај ну тра ку и за у ста вља се у за у став ном 
по љу „IV”, при че му це ло во зи ло мо ра би ти у том по љу. При ли ком 
кре та ња во зи ла хо дом уна зад кан ди дат ко ри сти во зач ка огле да ла. 
То ком из во ђе ња рад ње од за у став ног по ља „II” до за у став ног по ља 
„IV”, во зи ло се мо же за у ста вља ти нај ви ше два пу та и по по тре би 
из вр ши ти нај ви ше је дан ко рак ко рек ци је;

2) паркирањевозилаподправимуглом,вожњомуназад,због
утовара–истовара,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 15. ко-
ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се во зи лом из по ло жа ја „1”, од-
ре ђе ним на сли ци, кре ће уна зад и скре та њем уде сно под пра вим 
углом, за у ста вља се у за у став ном по љу „I”, при че му це ло во зи ло 
мо ра би ти у том по љу са по ло жа јем од ре ђе ним на сли ци. То ком 
кре та ња од по ло жа ја „1” до за у став ног по ља „I”, кан ди дат мо же 
за у ста вља ти во зи ло и по по тре би из вр ши ти нај ви ше је дан ко рак 
ко рек ци је.

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју. 

Члан 19.
На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну или 

дру гом про сто ру, од но сно ули ци у на се ље ном ме сту са сла бим ин-
тен зи те том са о бра ћа ја, кан ди дат за во за ча во зи ла ка те го ри ја C1Е и 
CE из во ди сле де ће по ли гон ске рад ње:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.
Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) одвајањеиспајањевучногиприкључногвозила,из во ди се 

пре ма си ту а ци ји на сли ци 16. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат 
одва ја вуч но од при кључ ног во зи ла при че му обез бе ђу је при кључ-
но во зи ло ак ти ви ра њем пар кир не коч ни це, и на кон по кре та ња 
вуч ног во зи ла исто за у ста вља упо ре до са при кључ ним во зи лом. 
Спа ја ње во зи ла кан ди дат вр ши та ко што се из по ло жа ја „1” кре-
ће хо дом уна пред до по ло жа ја „2”, из ко га се хо дом уна зад кре ће 
до при кључ ног во зи ла, где се вр ши њи хо во спа ја ње. Спа ја ње вуч-
ног и при кључ ног во зи ла вр ши ин струк тор во жње ко ји и на во ди 
кан ди да та, при че му кан ди дат вр ши спа ја ње елек трич них во до ва и 
ва зду шних во до ва коч них си сте ма. То ком кре та ња од по ло жа ја „2” 
до ме ста спа ја ња, кан ди дат мо же за у ста вља ти вуч но во зи ло и по 
по тре би из вр ши ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је;

2) вожњанапредсапроменомстепенапреносаиуназадуис
тојсаобраћајнојтраци,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 17. 
ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се ску пом во зи ла, од по ла зног 
по ља „I”, кре ће са о бра ћај ном тра ком, убр за ва во зи ло са про ме ном 
сте пе на пре но са и за у ста вља се у за у став ном по љу „II”, при че му 
се цео скуп во зи ла мо ра на ла зи ти у том по љу. Из за у став ног по ло-
жа ја скуп во зи ла се кре ће хо дом уна зад без про ме не са о бра ћај не 
тра ке и за у ста вља у по ла зном по љу „I”, при че му се цео скуп во зи-
ла мо ра на ла зи ти у том по љу. То ком кре та ња од по ља „II” до по ља 
„I”, кан ди дат мо же за у ста вља ти скуп во зи ла и по по тре би из вр ши-
ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је;

3) вожња уназад са скретањем улево, односно удесно, под
правимуглом,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сл. 18а и 18б којe су 
да те у При ло гу 1. Кан ди дат се ску пом во зи ла, из по ла зног по ло-
жа ја „1”, кре ће хо дом уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, 
под пра вим углом и за у ста вља се у по ло жа ју „2”. При то ме хо ри-
зон тал на про јек ци ја нај и сту ре ни јег де ла вуч ног во зи ла на под ло гу 

мо ра би ти иза ли ни је „m”, цео скуп во зи ла мо ра би ти у озна че ном 
про сто ру за из во ђе ње рад ње и у по ло жа ју ко ји омо гу ћа ва од ла зак, 
хо дом уна пред, на по ло жај „3”. То ком кре та ња од по ло жа ја „1” до 
по ло жа ја „2”, кан ди дат мо же за у ста вља ти скуп во зи ла и по по тре-
би из вр ши ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је.

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју. 

Члан 20.
На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну или 

на ауто бу ској ста ни ци, од но сно ауто бу ском ста ја ли шту, од но сно 
дру гом про сто ру кан ди дат за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри ја 
D1 и D из во ди сле де ће по ли гон ске рад ње:

1) за у ста вља ње во зи ла на пе ро ну, ра ди из ла ска и ула ска пут-
ни ка и по ла зак са пе ро на;

2) за у ста вља ње во зи ла на ауто бу ском ста ја ли шту, ра ди из ла-
ска и ула ска пут ни ка и по ла зак са ауто бу ског ста ја ли шта. 

Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) заустављањевозиланаперону,радиизласкаиуласкапут

никаиполазаксаперона,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 19. 
ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се во зи лом из по ло жа ја „1”, 
кре ће хо дом уна пред до по ло жа ја „2”, где се за у ста вља, при че му 
пред њи точ ко ви во зи ла не сме ју пре ћи озна ку про сто ра, од но сно 
ивич њак пе ро на и у том по ло жа ју вр ши отва ра ње и за тва ра ње вра-
та за пут ни ке. На кон за тва ра ња вра та, кан ди дат се во зи лом кре-
ће хо дом уна зад до по ло жа ја „1”, а за тим хо дом уна пред на ста вља 
кре та ње;

2) заустављање возила на аутобуском стајалишту, ради
изласка и уласка путника и полазак са аутобуског стајалишта,
из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 20. ко ја је да та у При ло гу 1. 
Кан ди дат се во зи лом из по ло жа ја „1”, кре ће хо дом уна пред до по-
ло жа ја „2”, где се за у ста вља, при че му се це лим во зи лом на ла зи 
у по љу ауто бу ског ста ја ли шта и у том по ло жа ју вр ши отва ра ње и 
за тва ра ње вра та за пут ни ке. На кон за тва ра ња вра та кан ди дат во зи-
лом, хо дом уна пред, на ста вља кре та ње.

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју.

Члан 21.
На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну или 

дру гом про сто ру, од но сно ули ци у на се ље ном ме сту са сла бим ин-
тен зи те том са о бра ћа ја кан ди дат за во за ча во зи ла ка те го ри ја D1E и 
DE из во ди сле де ће по ли гон ске рад ње:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, под 

пра вим углом.
Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) одвајањеиспајањевучногиприкључногвозила,из во ди се 

пре ма си ту а ци ји на сли ци 21. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат 
одва ја вуч но од при кључ ног во зи ла при че му обез бе ђу је при кључ-
но во зи ло ак ти ви ра њем пар кир не коч ни це, и на кон по кре та ња 
вуч ног во зи ла исто за у ста вља упо ре до са при кључ ним во зи лом. 
Спа ја ње во зи ла кан ди дат вр ши та ко што се из по ло жа ја „1” кре-
ће хо дом уна пред до по ло жа ја „2”, из ко га се хо дом уна зад кре ће 
до при кључ ног во зи ла, где се вр ши њи хо во спа ја ње. Спа ја ње вуч-
ног и при кључ ног во зи ла вр ши ин струк тор во жње ко ји и на во ди 
кан ди да та, при че му кан ди дат вр ши спа ја ње елек трич них во до ва, 
од но сно коч них во до ва уко ли ко исти по сто је. То ком кре та ња од 
по ло жа ја „2” до ме ста спа ја ња, кан ди дат мо же за у ста вља ти вуч но 
во зи ло и по по тре би из вр ши ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је;

2) вожњанапредсапроменомстепенапреносаиуназадуис
тојсаобраћајнојтраци,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 22. 
ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се ску пом во зи ла, од по ла зног 
по ља „I”, кре ће са о бра ћај ном тра ком, убр за ва во зи ло са про ме ном 
сте пе на пре но са и за у ста вља се у за у став ном по љу „II”, при че му 
се цео скуп во зи ла мо ра на ла зи ти у том по љу. Из за у став ног по ло-
жа ја скуп во зи ла се кре ће хо дом уна зад без про ме не са о бра ћај не 
тра ке и за у ста вља у по ла зном по љу „I”, при че му се цео скуп во зи-
ла мо ра на ла зи ти у том по љу. То ком кре та ња од по ља „II” до по ља 
„I”, кан ди дат мо же за у ста вља ти скуп во зи ла и по по тре би из вр ши-
ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је;

3) вожња уназад са скретањем улево, односно удесно, под
правим углом, из во ди се пре ма си ту а ци ји на сл. 23а и 23б ко-
је су да те у При ло гу 1. Кан ди дат се ску пом во зи ла, из по ла зног 
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по ло жа ја „1”, кре ће хо дом уна зад са скре та њем уле во, од но сно 
уде сно, под пра вим углом и за у ста вља се у по ло жа ју „2”. При то-
ме хо ри зон тал на про јек ци ја нај и сту ре ни јег де ла вуч ног во зи ла на 
под ло гу мо ра би ти иза ли ни је „m”, цео скуп во зи ла мо ра би ти у 
озна че ном про сто ру за из во ђе ње рад ње и у по ло жа ју ко ји омо гу ћа-
ва од ла зак, хо дом уна пред, на по ло жај „3”. То ком кре та ња од по ло-
жа ја „1” до по ло жа ја „2”, кан ди дат мо же за у ста вља ти скуп во зи ла 
и по по тре би из вр ши ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је.

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју. 

Члан 22.
На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну или 

дру гом про сто ру, од но сно ули ци у на се ље ном ме сту са сла бим ин-
тен зи те том са о бра ћа ја кан ди дат за во за ча мо тор них во зи ла ка те го-
ри је F из во ди сле де ће по ли гон ске рад ње:

1) одва ја ње и спа ја ње вуч ног и при кључ ног во зи ла;
2) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-

тој са о бра ћај ној тра ци;
3) во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно под 

пра вим углом.
Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) одвајањеиспајањевучногиприкључногвозила,из во ди се 

пре ма си ту а ци ји на сли ци 24. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат 
одва ја вуч но од при кључ ног во зи ла при че му обез бе ђу је при кључ-
но во зи ло ак ти ви ра њем пар кир не коч ни це, и на кон по кре та ња 
вуч ног во зи ла исто за у ста вља упо ре до са при кључ ним во зи лом. 
Спа ја ње во зи ла кан ди дат вр ши та ко што се из по ло жа ја „1” кре-
ће хо дом уна пред до по ло жа ја „2”, из ко га се хо дом уна зад кре ће 
до при кључ ног во зи ла, где се вр ши њи хо во спа ја ње. Спа ја ње вуч-
ног и при кључ ног во зи ла вр ши ин струк тор во жње ко ји и на во ди 
кан ди да та, при че му кан ди дат вр ши спа ја ње елек трич них во до ва, 
од но сно коч них во до ва уко ли ко исти по сто је. То ком кре та ња од 
по ло жа ја „2” до ме ста спа ја ња, кан ди дат мо же за у ста вља ти вуч но 
во зи ло и по по тре би из вр ши ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је;

2) вожњанапредсапроменомстепенапреносаиуназадуис
тојсаобраћајнојтраци,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 25. 
ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се ску пом во зи ла, од по ла зног 
по ља „I”, кре ће са о бра ћај ном тра ком, убр за ва во зи ло са про ме ном 
сте пе на пре но са и за у ста вља се у за у став ном по љу „II”, при че му 
се цео скуп во зи ла мо ра на ла зи ти у том по љу. Из за у став ног по ло-
жа ја скуп во зи ла се кре ће хо дом уна зад без про ме не са о бра ћај не 
тра ке и за у ста вља у по ла зном по љу „I”, при че му се цео скуп во зи-
ла мо ра на ла зи ти у том по љу. То ком кре та ња од по ља „II” до по ља 
„I”, кан ди дат мо же за у ста вља ти скуп во зи ла и по по тре би из вр ши-
ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је;

3) вожња уназад са скретањем улево, односно удесно, под
правимуглом,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сл. 26а и 26б ко је су 
да те у При ло гу 1. Кан ди дат се ску пом во зи ла, из по ла зног по ло-
жа ја „1”, кре ће хо дом уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, 
под пра вим углом и за у ста вља се у по ло жа ју „2”. При то ме хо ри-
зон тал на про јек ци ја нај и сту ре ни јег де ла вуч ног во зи ла на под ло гу 
мо ра би ти иза ли ни је „m”, цео скуп во зи ла мо ра би ти у озна че ном 
про сто ру за из во ђе ње рад ње и у по ло жа ју ко ји омо гу ћа ва од ла зак, 
хо дом уна пред, на по ло жај „3”. То ком кре та ња од по ло жа ја „1” до 
по ло жа ја „2”, кан ди дат мо же за у ста вља ти скуп во зи ла и по по тре-
би из вр ши ти нај ви ше че ти ри ко ра ка ко рек ци је.

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју. 

Члан 23.
На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну или 

дру гом про сто ру, од но сно ули ци у на се ље ном ме сту са сла бим ин-
тен зи те том са о бра ћа ја кан ди дат за во за ча мо тор них во зи ла ка те го-
ри је М из во ди сле де ће по ли гон ске рад ње:

1) во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-
тој са о бра ћај ној тра ци;

2) ко че ње и за у ста вља ње.
Рад ње из ста ва 1. овог чла на из во де се на сле де ћи на чин:
1) вожњанапредсапроменомстепенапреносаиуназадуис

тојсаобраћајнојтраци,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли ци 27. 
ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат се во зи лом, од по ла зног по-
ља „I”, кре ће са о бра ћај ном тра ком, убр за ва во зи ло са про ме ном 
сте пе на пре но са и за у ста вља се у за у став ном по љу „II”, при че му 
се це ло во зи ло мо ра на ла зи ти у том по љу. Из за у став ног по ло жа ја 
скуп во зи ла се кре ће хо дом уна зад без про ме не са о бра ћај не тра ке 

и за у ста вља у по ла зном по љу „I”, при че му се це ло во зи ло мо ра 
на ла зи ти у том по љу. То ком кре та ња од по ља „II” до по ља „I”, кан-
ди дат мо же за у ста вља ти во зи ло и по по тре би из вр ши ти нај ви ше 
че ти ри ко ра ка ко рек ци је;

2) кочењеизаустављање,из во ди се пре ма си ту а ци ји на сли-
ци 28. ко ја је да та у При ло гу 1. Кан ди дат од по ла зне ли ни је „m”, 
до ли ни је ко че ња „n” убр за ва до бр зи не од нај ма ње 15 km/h, на кон 
че га успо ра ва, фор си ра ним не пре кид ним де ло ва њем на ко ман де 
рад не коч ни це, и за у ста вља се та ко да хо ри зон тал на про јек ци ја 
нај и сту ре ни је тач ке пред њег де ла во зи ла на под ло гу не сме би ти 
иза крај ње ли ни је „p”. Си ла на ко ман ди се мо ра до зи ра ти та ко да 
не до ђе до бло ки ра ња би ло ког точ ка.

Сва ку рад њу кан ди дат из во ди у јед ном по ку ша ју. 

Члан 24.
Озна ке на по ли го ну ко је од ре ђу ју гра ни це про сто ра за из во-

ђе ње од ре ђе не рад ње су део тог про сто ра, од но сно сма тра се да 
при ли ком из во ђе ња свих рад њи на по ли го ну во зи ло ни је у озна-
че ном про сто ру, ако је по вр ши на кон так та точ ка и под ло ге ван тог 
про сто ра.

При ли ком из во ђе ња рад њи код ко јих је про пи са но оба ве зно 
по ста вља ње са о бра ћај них ку па, као по моћ но сред ство у ку пе мо гу 
би ти по ста вље не ле тви це у вер ти кал ном по ло жа ју, при че му во-
зи ло не сме до ћи у кон такт са би ло ко јом од по ста вље них ку па и 
ле тви ца, као и при ли ком на пу шта ња про сто ра на ко јем је рад ња 
из ве де на.

Код свих рад њи са за у ста вља њем во зи ла, кан ди дат мо же 
окре та ти то чак упра вља ча и ка да се во зи ло не кре ће. При ли ком 
из во ђе ња свих про пи са них рад њи ни је до зво ље но отва ра ње вра та 
на во зи лу, а мо же би ти отво рен про зор кроз ко ји кан ди дат од ре ђу-
је по ло жај во зи ла у од но су на озна ке про сто ра на ко јем се из во де 
рад ње и по ста вље не са о бра ћај не ку пе. 

При ли ком из во ђе ња свих рад њи на по ли го ну ни је по треб но 
укљу чи ва ти по ка зи ва че прав ца, осим на по ли го ни ма са ко ло во-
зним, од но сно са о бра ћај ним тра ка ма, на ко ји ма се кре ћу во зи ла 
ра ди при сту па про сто ри ма на ко ји ма се из во де про пи са не рад ње, 
ка да се про пи са не рад ње во зи лом из во де на тим тра ка ма.

Сма тра се да је це ло во зи ло за у ста вље но у од ре ђе ном по љу 
(про стор од ре ђен по ло жа јем са о бра ћај них ку па, од но сно озна ка-
ма), ако се све тач ке хо ри зон тал не про јек ци је во зи ла на под ло гу 
на ла зе у том по љу.

На прак тич ном ис пи ту кан ди да та за во за ча во зи ла ка те го ри-
ја BE, C1Е, CЕ, D1E, DЕ, F и М, при ли ком из во ђе ња по ли гон ске 
рад ње „во жња на пред са про ме ном сте пе на пре но са и уна зад у ис-
тој са о бра ћај ној тра ци”, про ла зак нај и сту ре ни јим пред њим де лом 
ску па, од но сно нај и сту ре ни јим зад њим де лом ску па, кроз по преч-
ни пре сек на кра је ви ма по ља I, oдносно II, не сма тра се гре шком.

Члан 25.
При ли ком де ла прак тич ног ис пи та у са о бра ћа ју на јав ном пу-

ту за кан ди да та за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри ја АМ, А1, А2, 
А, B1, F и М ис пит на ко ми си ја се на ла зи у дру гом во зи лу из ко јег 
пра ти кан ди да та.

У слу ча ју да во зи ло С, од но сно С1 ка те го ри је не ма се ди шта 
за оба ис пи ти ва ча, ис пи ти вач из прав ног ли ца се на ла зи у том во-
зи лу, а ис пи ти вач из над ле жног ор га на у дру гом во зи лу из ко јег 
пра ти во жњу кан ди да та.

На на чин из ста ва 2. овог чла на, по сту па се и при ли ком ис пи-
та за во за че мо тор них во зи ла ка те го ри је С1Е и СЕ.

Члан 26.
Део прак тич ног ис пи та у са о бра ћа ју на јав ном пу ту спро во ди 

се у на се ље ном ме сту ко је ис пу ња ва про пи са не усло ве за одр жа-
ва ње прак тич ног ис пи та ка те го ри је за ко ју кан ди дат по ла же ис пит, 
као и на пу ту ван на се ља.

На де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди у са о бра ћа ју на 
јав ном пу ту, утвр ђу је се да ли кан ди дат на про пи сан, од но сно на 
пра ви лан на чин, при пре ма во зи ло, из во ди рад ње, по сту па у са о-
бра ћа ју, као и да ли по се ду је тех ни ку во жње за са мо стал но и без-
бед но упра вља ње во зи лом у усло ви ма сла бог, сред њег и ја ког ин-
тен зи те та са о бра ћа ја.

При ли ком прак тич ног ис пи та за во за че во зи ла ка те го ри је C1, 
C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE, део ис пи та се мо ра одр жа ти и на пу-
ту ван на се ља, на де о ни ци из ме ђу два на се ље на ме ста.
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Под при пре мом во зи ла се под ра зу ме ва:
1) ви зу ел на про ве ра ис прав но сти во зи ла  – пне у ма ти ка, уре-

ђа ја за осве тља ва ње пу та, уре ђа ја за озна ча ва ње во зи ла, уре ђа ја за 
да ва ње све тло сних зна ко ва, уре ђа ја за кон тро лу и да ва ње зна ко ва 
и уре ђа ја ко ји омо гу ћа ва ју нор мал ну ви дљи вост;

2) без бе дан ула зак у во зи ло;
3) по де ша ва ње се ди шта и на сло на за гла ву;
4) по де ша ва ње во зач ких огле да ла;
5) ве зи ва ње си гур но сног по ја са;
6) стар то ва ње мо то ра  – ста вља ње кљу ча у кон такт бра ву, ис-

кљу чи ва ње спој ни це, из бор не у трал ног по ло жа ја на ме ња чу бр зи-
на, ак ти ви ра ње мо то ра;

7) укљу чи ва ње крат ких, од но сно днев них све та ла.
Рад ње ко је, по пра ви лу кан ди дат из во ди у са о бра ћа ју на јав-

ном пу ту су:
1) укљу чи ва ње у са о бра ћај  – уве ра ва ње да се укљу чи ва ње 

мо же из вр ши ти на без бе дан на чин, укљу чи ва ње по ка зи ва ча прав-
ца, за у зи ма ње по ло жа ја во зи лом у са о бра ћај ној тра ци;

2) кре та ње по пу ту  – из бор са о бра ћај не тра ке за кре та ње, 
одр жа ва ње прав ца кре та ња, др жа ње од сто ја ња, др жа ње ра сто ја-
ња у од но су на де сну иви цу ко ло во за, пре пре ке на пу ту, во зи ла и 
дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју, без бед но успо ра ва ње, при ла го ђа ва ње 
бр зи не кре та ња пре ма усло ви ма пу та и ста њу са о бра ћа ја, при ла го-
ђа ва ње бр зи не кре та ња пре ма пра ви ли ма са о бра ћа ја, про це на гу-
сти не са о бра ћа ја за ула зак у рас кр сни цу;

3) про ме на са о бра ћај не тра ке  – уве ра ва ње у мо гућ ност без-
бед ног из во ђе ња про ме не са о бра ћај не тра ке, укљу чи ва ње по ка зи-
ва ча прав ца;

4) пре стро ја ва ње  – уве ра ва ње у мо гућ ност без бед ног из во-
ђе ња пре стро ја ва ња, укљу чи ва ње по ка зи ва ча прав ца, за у зи ма ње 
по ло жа ја на са о бра ћај ној тра ци пред ви ђе ној за про ла зак кроз рас-
кр сни цу у сме ру у ко јем се на ста вља кре та ње;

5) скре та ње во зи ла  – уве ра ва ње у мо гућ ност без бед ног из-
во ђе ња скре та ња, укљу чи ва ње по ка зи ва ча прав ца, за у зи ма ње по-
ло жа ја за скре та ње, при ла го ђа ва ње бр зи не кре та ња, кре та ње кроз 
рас кр сни цу од го ва ра ју ћом пу та њом;

6) по лу кру жно окре та ње  – уве ра ва ње у мо гућ ност без бед ног 
по лу кру жног окре та ња, укљу чи ва ње по ка зи ва ча прав ца, за у зи ма-
ње по ло жа ја за по лу кру жно окре та ње, при ла го ђа ва ње бр зи не кре-
та ња, кре та ње кроз рас кр сни цу од го ва ра ју ћом пу та њом;

7) ми мо и ла же ње  – уве ра ва ње у мо гућ ност без бед ног ми мо и-
ла же ња, др жа ње ра сто ја ња у од но су на во зи ла и дру ге уче сни ке у 
са о бра ћа ју, про пу шта ње во зи ла у слу ча ју пре пре ке;

8) оби ла же ње во зи ла, од но сно пре пре ке  – уве ра ва ње у мо-
гућ ност без бед ног из во ђе ња оби ла же ња, укљу чи ва ње по ка зи ва ча 
прав ца, за у зи ма ње по ло жа ја за оби ла же ње, при ла го ђа ва ње бр зи не 
кре та ња, др жа ње од сто ја ња, др жа ње ра сто ја ња у од но су на во зи-
ло, од но сно пре пре ку ко ја се оби ла зи, по вра так у са о бра ћај ну тра-
ку ко јом се во зи ло кре та ло пре оби ла же ња;

9) пре ти ца ње  – уве ра ва ње у мо гућ ност без бед ног из во ђе ња 
пре ти ца ња, укљу чи ва ње по ка зи ва ча прав ца, за у зи ма ње по ло жа ја 
за пре ти ца ње, при ла го ђа ва ње бр зи не кре та ња, др жа ње од сто ја ња, 
по ме ра ње во зи ла ра ди пре ти ца ња, др жа ње ра сто ја ња у од но су на 
во зи ло ко је се пре ти че, стал но пра ће ње по на ша ња пре ти ца ног во-
зи ла, оства ри ва ње раз ли ке у бр зи ни кре та ња, по вра так у са о бра-
ћај ну тра ку ко јом се во зи ло кре та ло пре пре ти ца ња;

10) пре ла зак пре ко же ле знич ке пру ге  – уоча ва ње пре ла за пу-
та пре ко же ле знич ке пру ге, при ла го ђа ва ње бр зи не кре та ња, уве-
ра ва ње у мо гућ ност без бед ног пре ла ска, без бед но за у ста вља ње и 
без бе дан пре ла зак пре ко же ле знич ке пру ге;

11) од нос пре ма пе ша ци ма  – уоча ва ње обе ле же ног пе шач ког 
пре ла за, уоча ва ње пе ша ка у бли зи ни и на пе шач ком пре ла зу, при-
ла го ђа ва ње бр зи не кре та ња, пре ла зак пре ко пе шач ког пре ла за;

12) за у ста вља ње и пар ки ра ње  – уве ра ва ње да се за у ста вља ње 
мо же из вр ши ти на про пи сан и без бе дан на чин, укљу чи ва ње по-
ка зи ва ча прав ца, при ла го ђа ва ње бр зи не кре та ња, за у ста вља ње уз 
иви цу ко ло во за, без бед но из ла же ње из во зи ла;

13) ис кљу чи ва ње из са о бра ћа ја  – уве ра ва ње да се ис кљу чи-
ва ње мо же из вр ши ти на без бе дан на чин, при ла го ђа ва ње бр зи не 
кре та ња, за у ста вља ње на пред ви ђе ном ме сту, ис кљу чи ва ње ра да 
мо то ра, обез бе ђи ва ње во зи ла од са мо по кре та ња, без бе дан из ла зак 
из во зи ла, обез бе ђе ње во зи ла од нео вла шће не упо тре бе.

При ли ком из во ђе ња свих рад њи у са о бра ћа ју на јав ном пу-
ту уве ра ва ње да се рад ња мо же без бед но из ве сти под ра зу ме ва: 

ко ри шће ње во зач ких огле да ла, осма тра ње пре ко ра ме на, осма тра-
ње кроз ве тро бран ско, од но сно боч на ста кла и про це ну са о бра ћај-
не си ту а ци је.

По сту па ње у са о бра ћа ју на јав ном пу ту об у хва та:
1) по сту па ње по зна ци ма и на ред ба ма овла шће ног ли ца;
2) по сту па ње по све тло сним са о бра ћај ним зна ко ви ма  – по-

сту па ње на „цр ве но”, „жу то”, „зе ле но” и „жу то треп ћу ће” све тло, 
по сту па ње по услов ном зна ку, по сту па ње по „зе ле ном” све тлу у 
об ли ку стре ли це на до ле;

3) по сту па ње по са о бра ћај ним зна ко ви ма  – по сту па ње пре ма 
зна ко ви ма из ри чи тих на ред би ко ји ма се уче сни ци ма у са о бра ћа-
ју на пу ту ста вља ју до зна ња за бра не, огра ни че ња и оба ве зе, при-
ла го ђа ва ње кре та ња опа сно сти ма на ко је их са о бра ћај ни зна ко ви 
опа сно сти упо зо ра ва ју;

4) по сту па ње по озна ка ма на ко ло во зу;
5) по сту па ње по пра ви ли ма са о бра ћа ја;
6) упо тре бу све та ла  – пре ла зак са ду гих на крат ка све тла и 

обр ну то, упо тре ба све та ла за ма глу, упо тре ба све та ла у ту не лу, 
упо тре ба по зи ци о них, од но сно пар кир них све та ла ка да је во зи ло 
пар ки ра но;

7) по сту па ње пре ма во зи ли ма под прат њом, од но сно во зи ли-
ма са пр вен ством про ла за;

8) по сту па ње у од но су на укљу че на жу та ро та ци о на или 
треп ћу ћа све тла  – по сту па ње пре ма во зи ли ма ко ја има ју укљу че-
на ова све тла, по сту па ње при на и ла ску на ме ста ко ја су озна че на 
овим све тли ма;

9) по сту па ње пре ма во зи ли ма јав ног пре во за пут ни ка, од но-
сно ауто бу са;

10) упо тре бу звуч них и све тло сних зна ко ва упо зо ре ња  – упо-
тре ба звуч ног зна ка упо зо ре ња, упо тре ба све тло сног зна ка упо зо-
ре ња, упо тре ба свих по ка зи ва ча прав ца.

Тех ни ка во жње об у хва та ру ко ва ње во зи лом у по гле ду на чи на:
1) по кре та ња во зи ла  – из бор од го ва ра ју ћег сте пе на пре но са, 

укљу чи ва ње спој ни це, од но сно ак ти ви ра ње ко ман де за убр за ва ње, 
ис кљу че ње пар кир не коч ни це;

2) де ло ва ња на ко ман ду уре ђа ја за упра вља ње  – по ло жај те ла 
и ру ку;

3) про ме не сте пе на пре но са  – упо тре ба ко ман де ме ња ча, упо-
тре ба ко ман де спој ни це, упо тре ба ко ман де за убр за ва ње и ода бир 
од го ва ра ју ћег сте пе на пре но са;

4) ко че ња  – упо тре ба ко ман де коч ног си сте ма у од но су на са-
о бра ћај ну си ту а ци ју, упо тре ба ко ман де спој ни це, одр жа ва ње прав-
ца и ко че ње ко ри шће њем пре но сног си сте ма;

5) убр за ва ња  – упо тре ба ко ман де за убр за ва ње у од но су на 
са о бра ћај ну си ту а ци ју и одр жа ва ње прав ца;

6) за шти те жи вот не сре ди не и еко но мич не во жње  – ства ра ње 
пре ко мер не бу ке, не ис кљу чи ва ње мо то ра у скла ду са про пи си ма, 
ба ца ње и ис пу шта ње пред ме та из во зи ла и ода бир на чи на кре та ња 
у ци љу еко но мич ни је по тро шње по гон ског го ри ва.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, ако се део прак тич ног ис пи-
та у са о бра ћа ју на јав ном пу ту спро во ди у де лу на се ље ног ме ста у 
ко јем би одр жа ва ње ис пи та на пу ту ван на се ља бит но про ду жи ло 
вре ме спро во ђе ња прак тич ног ис пи та, део прак тич ног ис пи та у са-
о бра ћа ју на јав ном пу ту се мо же спро ве сти са мо на пу ту у на се љу.

Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, на прак тич ном ис пи ту ко ји 
се спро во ди за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је АМ, А1, А2, А и 
В1, под при пре мом во зи ла се под ра зу ме ва:

1) ви зу ел на про ве ра ис прав но сти во зи ла  – пне у ма ти ка, уре-
ђа ја за осве тља ва ње пу та, уре ђа ја за озна ча ва ње во зи ла, уре ђа ја за 
да ва ње све тло сних зна ко ва, уре ђа ја за кон тро лу и да ва ње зна ко ва 
и уре ђа ја ко ји омо гу ћа ва ју нор мал ну ви дљи вост;

2) без бед но за у зи ма ње по ло жа ја на во зи лу;
3) ко ри шће ње за штит не ка ци ге;
4) по де ша ва ње во зач ких огле да ла;
5) стар то ва ње мо то ра  – ста вља ње кљу ча у кон такт бра ву, ис-

кљу чи ва ње спој ни це, из бор не у трал ног по ло жа ја на ме ња чу бр зи-
на, ак ти ви ра ње мо то ра;

6) укљу чи ва ње крат ких, од но сно днев них све та ла.
На прак тич ном ис пи ту ко ји се спро во ди за во за ча мо тор них 

во зи ла ка те го ри је АМ, А1, А2 и А, под тех ни ком во жње се по ред 
од ред би на ве де них у ста ву 8. овог чла на под ра зу ме ва и:

1) одр жа ва ње рав но те же при ли ком по ла ска, кре та ња и за у-
ста вља ња;

2) без бед но пар ки ра ње и си ла зак са во зи ла. 



58 Број 93 25. октобар 2013.

Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, на прак тич ном ис пи ту ко ји 
се спро во ди за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је C1 и C, под при-
пре мом во зи ла се под ра зу ме ва:

1) ви зу ел на про ве ра ис прав но сти во зи ла  – пне у ма ти ка, уре-
ђа ја за осве тља ва ње пу та, уре ђа ја за озна ча ва ње во зи ла, уре ђа ја за 
да ва ње све тло сних зна ко ва, уре ђа ја за кон тро лу и да ва ње зна ко ва, 
уре ђа ја ко ји омо гу ћа ва ју нор мал ну ви дљи вост и уре ђа ја за кон тро-
лу при ти ска у коч ној ин ста ла ци ји;

2) обез бе ђи ва ње то вар ног про сто ра;
3) без бе дан ула зак у во зи ло;
4) по де ша ва ње се ди шта и на сло на за гла ву;
5) по де ша ва ње во зач ких огле да ла;
6) по пу ња ва ње и ула га ње од го ва ра ју ћег та хо граф ског ли сти-

ћа, од но сно по ста вља ње од го ва ра ју ћег но са ча по да та ка;
7) стар то ва ње мо то ра  – ста вља ње кљу ча у кон такт бра ву, ис-

кљу чи ва ње спој ни це, из бор не у трал ног по ло жа ја на ме ња чу бр зи-
на, ак ти ви ра ње мо то ра;

8) ве зи ва ње си гур но сног по ја са;
9) укљу чи ва ње крат ких, од но сно днев них све та ла.
Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, на прак тич ном ис пи ту ко-

ји се спро во ди за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је D1 и D, под 
при пре мом во зи ла се под ра зу ме ва:

1) ви зу ел на про ве ра ис прав но сти во зи ла  – пне у ма ти ка, уре-
ђа ја за осве тља ва ње пу та, уре ђа ја за озна ча ва ње во зи ла, уре ђа ја за 
да ва ње све тло сних зна ко ва, уре ђа ја за кон тро лу и да ва ње зна ко ва, 
уре ђа ја ко ји омо гу ћа ва ју нор мал ну ви дљи вост и уре ђа ја за кон тро-
лу при ти ска у коч ној ин ста ла ци ји;

2) по пу ња ва ње и ула га ње од го ва ра ју ћег та хо граф ског ли сти-
ћа, од но сно по ста вља ње од го ва ра ју ћег но са ча по да та ка;

3) без бе дан ула зак у во зи ло;
4) по де ша ва ње се ди шта и на сло на за гла ву;
5) по де ша ва ње во зач ких огле да ла;
6) ве зи ва ње си гур но сног по ја са;
7) стар то ва ње мо то ра  – ста вља ње кљу ча у кон такт бра ву, ис-

кљу чи ва ње спој ни це, из бор не у трал ног по ло жа ја на ме ња чу бр зи-
на, ак ти ви ра ње мо то ра;

8) укљу чи ва ње крат ких, од но сно днев них све та ла.
На прак тич ном ис пи ту ко ји се спро во ди за во за ча мо тор них 

во зи ла ка те го ри је D и D1, под тех ни ком во жње се по ред од ред би 
на ве де них у ста ву 8. овог чла на под ра зу ме ва и отва ра ње и за тва ра-
ње вра та за ула зак и из ла зак пут ни ка.

Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, на прак тич ном ис пи ту ко ји 
се спро во ди за во за ча во зи ла ка те го ри је BE, C1E, CE, D1E и DE, 
под при пре мом во зи ла се под ра зу ме ва:

1) ви зу ел на про ве ра ис прав но сти во зи ла  – пне у ма ти ка, уре-
ђа ја за осве тља ва ње пу та, уре ђа ја за озна ча ва ње во зи ла, уре ђа ја за 
да ва ње све тло сних зна ко ва, уре ђа ја за кон тро лу и да ва ње зна ко-
ва, уре ђа ја ко ји омо гу ћа ва ју нор мал ну ви дљи вост, уре ђа ја за кон-
тро лу при ти ска у коч ној ин ста ла ци ји, уре ђа ја за спа ја ње вуч ног и 
при кључ ног во зи ла и коч них ин ста ла ци ја;

2) обез бе ђи ва ње то вар ног про сто ра;
3) без бе дан ула зак у во зи ло;
4) по де ша ва ње се ди шта и на сло на за гла ву;
5) по де ша ва ње во зач ких огле да ла;
6) по пу ња ва ње и ула га ње од го ва ра ју ћег та хо граф ског ли сти-

ћа, од но сно по ста вља ње од го ва ра ју ћег но са ча по да та ка, осим за 
BE ка те го ри ју;

7) стар то ва ње мо то ра  – ста вља ње кљу ча у кон такт бра ву, ис-
кљу чи ва ње спој ни це, из бор не у трал ног по ло жа ја на ме ња чу бр зи-
на, ак ти ви ра ње мо то ра;

8) ве зи ва ње си гур но сног по ја са;
9) укљу чи ва ње крат ких, од но сно днев них све та ла.
Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, на прак тич ном ис пи ту ко ји 

се спро во ди за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је F, под при пре-
мом во зи ла се под ра зу ме ва:

1) ви зу ел на про ве ра ис прав но сти во зи ла  – пне у ма ти ка, уре-
ђа ја за осве тља ва ње пу та, уре ђа ја за озна ча ва ње во зи ла, уре ђа ја за 
да ва ње све тло сних зна ко ва, уре ђа ја за кон тро лу и да ва ње зна ко-
ва, уре ђа ја ко ји омо гу ћа ва ју нор мал ну ви дљи вост, уре ђа ја за кон-
тро лу при ти ска у коч ној ин ста ла ци ји, уре ђа ја за спа ја ње вуч ног и 
при кључ ног во зи ла и коч них ин ста ла ци ја;

2) обез бе ђи ва ње то вар ног про сто ра;
3) без бе дан ула зак у во зи ло;
4) по де ша ва ње се ди шта и на сло на за гла ву;

5) по де ша ва ње во зач ких огле да ла;
6) стар то ва ње мо то ра  – ста вља ње кљу ча у кон такт бра ву, ис-

кљу чи ва ње спој ни це, из бор не у трал ног по ло жа ја на ме ња чу бр зи-
на, ак ти ви ра ње мо то ра;

7) ве зи ва ње си гур но сног по ја са;
8) укљу чи ва ње крат ких, од но сно днев них све та ла.
Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, на прак тич ном ис пи ту ко ји 

се спро во ди за во за ча мо тор них во зи ла ка те го ри је М, под при пре-
мом во зи ла се под ра зу ме ва:

1) ви зу ел на про ве ра ис прав но сти во зи ла  – пне у ма ти ка, уре-
ђа ја за осве тља ва ње пу та, уре ђа ја за озна ча ва ње во зи ла, уре ђа ја за 
да ва ње све тло сних зна ко ва, уре ђа ја за кон тро лу и да ва ње зна ко ва 
и уре ђа ја ко ји омо гу ћа ва ју нор мал ну ви дљи вост;

2) без бед но за у зи ма ње по ло жа ја на во зи лу;
3) по де ша ва ње во зач ких огле да ла (ако су угра ђе на на во зи лу);
4) стар то ва ње мо то ра  – ис кљу чи ва ње спој ни це, из бор не у-

трал ног по ло жа ја на ме ња чу бр зи на, ак ти ви ра ње мо то ра;
5) укљу чи ва ње крат ких, од но сно днев них све та ла.
Из у зет но од ста ва 5. тач ка 13) овог чла на, на прак тич ном 

ис пи ту ко ји се спро во ди за во за ча во зи ла ка те го ри ја C1, C1E, C, 
CE, D1, D1E, D и DE, D, ис кљу чи ва ње из са о бра ћа ја под ра зу ме ва: 
уве ра ва ње да се ис кљу чи ва ње мо же из вр ши ти на без бе дан на чин, 
при ла го ђа ва ње бр зи не кре та ња, за у ста вља ње на пред ви ђе ном ме-
сту, ис кљу чи ва ње ра да мо то ра, обез бе ђи ва ње во зи ла од са мо по-
кре та ња, ва ђе ње та хо граф ског ли сти ћа и упис про пи са них по да-
та ка, од но сно ва ђе ње во зач ке кар ти це и штам па ње днев ног ис пи са 
са кар ти це во за ча у слу ча ју ди ги тал ног та хо гра фа, без бе дан из ла-
зак из во зи ла, обез бе ђе ње во зи ла од нео вла шће не упо тре бе.

Члан 27. 
У во зи лу са угра ђе ним ду плим но жним ко ман да ма, за вре ме 

тра ја ња прак тич ног ис пи та у са о бра ћа ју на јав ном пу ту, за тим ко ман-
да ма се ди ис пи ти вач из прав ног ли ца ко је ор га ни зу је во зач ки ис пит.

У во зи лу у ко је ни су угра ђе не ду пле но жне ко ман де, за вре-
ме тра ја ња прак тич ног ис пи та у са о бра ћа ју на јав ном пу ту, бли же 
ко ман ди пар кир не  – по моћ не коч ни це се ди ис пи ти вач из прав ног 
ли ца ко је ор га ни зу је во зач ки ис пит.

Члан 28.
Део прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди у са о бра ћа ју на јав-

ном пу ту, за ка те го ри је во зи ла АМ, А1, А2, А, B1, B и BЕ, по пра-
ви лу тра је нај ма ње 25 ми ну та.

Део прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди у са о бра ћа ју на јав-
ном пу ту, за ка те го ри је во зи ла C1, C, C1E, CE, D, D1, D1E и DE, по 
пра ви лу тра је нај ма ње 40 ми ну та.

Део прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди у са о бра ћа ју на јав-
ном пу ту, за ка те го ри је во зи ла F и M, по пра ви лу тра је нај ма ње 20 
ми ну та. 

На кон спро ве де ног прак тич ног ис пи та за сва ког кан ди да та, 
ис пит на ко ми си ја мо ра обез бе ди ти вре ме за во ђе ње про пи са них 
еви ден ци ја, обра зло же ње ре зул та та ис пи та и при пре му сле де ћег 
кан ди да та у тра ја њу од нај ма ње пет ми ну та.

Вре ме ко је ис пи ти вач про ве де на прак тич ном ис пи ту, од но-
сно те о риј ском ис пи ту, сма тра се вре ме ном прак тич не обу ке ин-
струк то ра во жње у истом тра ја њу.

По да ци о прак тич ном ис пи ту се уно се у цен трал ну ба зу по-
да та ка пре ко цен трал ног ра чу на ра оспо со бља ва ња кан ди да та (у 
да љем тек сту: цен трал ни ра чу нар) нај ка сни је у то ку сле де ћег рад-
ног да на.

Ис пит на ко ми си ја не мо же за по че ти ис пит кан ди да та пре не-
го што се са чи не про пи са не еви ден ци је о прак тич ном ис пи ту за 
прет ход ног кан ди да та. 

Члан 29.
Не га тив ну оце ну („ни је по ло жио”) по ли гон ске рад ње из чла-

на 15. став 1. тач ка 4), од но сно чла на 16. ста ва 1. тач ка 6) овог пра-
вил ни ка, на де лу прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну, 
ис пи ти вач ће да ти кан ди да ту ко ји од го ва ра ју ћу рад њу ни је из вео 
успе шно на про пи сан на чин у про пи са ном бро ју по ку ша ја.

Је дин стве ну не га тив ну оце ну („ни је по ло жио”) по ли гон ских 
рад њи из чла на 16. став 1. тач. 2) и 3) овог пра вил ни ка, на де лу 
прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по ли го ну, ис пи ти вач ће да-
ти кан ди да ту ко ји ни је из вео успе шно ни јед ну од на ве де них рад-
њи на про пи сан на чин у про пи са ном бро ју по ку ша ја.
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Је дан не га ти ван бод за не у спе шан по ку шај из во ђе ња по ли-

гон ске рад ње, ис пи ти вач ће да ти кан ди да ту ко ји ни је успе шно из-
вео рад њу за ко ју је пред ви ђе но да се из во ди у јед ном по ку ша ју.

Је дан не га ти ван бод, за не у спе шан по ку шај из во ђе ња по ли-
гон ске рад ње, ис пи ти вач ће да ти кан ди да ту ко ји је успе шно из вео 
у дру гом по ку ша ју по ли гон ске рад ње из чла на 15. став 1. тач ка 4), 
од но сно чла на 16. став 1. тач ка 6) овог пра вил ни ка.

Ис пи ти вач ће да ти кан ди да ту по је дан не га ти ван бод за сва ки 
не у спе шан по ку шај из во ђе ња по ли гон ске рад ње из чла на 16. став 1. 
тач. 2) и 3) овог пра вил ни ка, осим у слу ча ју из ста ва 2. овог чла на. 

При ли ком де ла прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди на по-
ли го ну, од но сно дру гом про сто ру, од но сно у са о бра ћа ју на јав ном 
пу ту, кан ди дат из во ди све про пи са не по ли гон ске рад ње, осим у 
слу ча је ви ма про пи са ним чла ном 31. овог пра вил ни ка.

Члан 30.
Не га тив ну оце ну („ни је по ло жио”), на де лу прак тич ног ис пи-

та ко ји се спро во ди у са о бра ћа ју на јав ном пу ту, ис пи ти вач ће да ти 
кан ди да ту ко ји на пра ви не до зво ље ну гре шку при ли ком из во ђе ња 
рад њи, од но сно по сту па ња.

Не до зво ље не гре шке при ли ком из во ђе ња рад њи, од но сно по-
сту па ња су:

1) не по што ва ње про пи са о пр вен ству про ла за, од но сно про-
пу шта њу во зи ла, од но сно пе ша ка, од но сно шин ских во зи ла, при-
ли ком из во ђе ња свих рад њи;

2) не по сту па ње по зна ци ма и на ред ба ма овла шће ног ли ца;
3) про ла зак на „цр ве но” све тло на се ма фо ру и исто вре ме но 

укљу че но „цр ве но” и „жу то” све тло на се ма фо ру;
4) про ла зак на „жу то” све тло на се ма фо ру;
5) не за у ста вља ње на све тло сни са о бра ћај ни знак ко јим се на-

ја вљу је при бли жа ва ње во за пре ла зу пу та пре ко же ле знич ке пру ге 
у истом ни воу;

6) не по што ва ње цр ве ног све тла у об ли ку укр ште них ли ни ја, 
од но сно жу те треп ћу ће стре ли це ко јом се на ла же оба ве зна про ме-
на са о бра ћај не тра ке;

7) не за у ста вља ње на са о бра ћај ни знак „оба ве зно за у ста вља-
ње”, са о бра ћај ни знак „за бра на про ла за без за у ста вља ња”, од но сно 
ис пред озна ке на ко ло во зу „не ис пре ки да на ли ни ја за у ста вља ња”;

8) не по што ва ње огра ни че ња бр зи не кре та ња, при че му је бр-
зи на пре ко ра че на за ви ше од 10 km/h у на се љу, од но сно за ви ше од 
20 km/h ван на се ља;

9) не по што ва ње огра ни че ња бр зи не кре та ња у зо ни шко ле, 
зо ни „30” и зо ни успо ре ног са о бра ћа ја;

10) не по што ва ње са о бра ћај ног зна ка за бра не пре ти ца ња;
11) кре та ње ле вом стра ном ко ло во за у сме ру кре та ња;
12) кре та ње за бра ње ним сме ром на пу ту на ме ње ном за са о-

бра ћај у јед ном сме ру, од но сно пу тем на ко јем је за бра њен са о бра-
ћај за сва во зи ла или за во зи ло ко јим кан ди дат упра вља;

13) кре та ње ко ло во зном тра ком на ме ње ном за са о бра ћај во-
зи ла из су прот ног сме ра на пу ту на ко јем по сто је нај ма ње че ти ри 
са о бра ћај не тра ке;

14) кре та ње ко ло во зном тра ком на ме ње ном за са о бра ћај во-
зи ла из су прот ног сме ра на пу ту са фи зич ки одво је ним ко ло во-
зним тра ка ма;

15) пре ти ца ње пре ла же њем пре ко не ис пре ки да не уз ду жне 
ли ни је, при че му се ко ри сти са о бра ћај на тра ка за кре та ње во зи ла 
из су прот ног сме ра;

16) пре ти ца ње ко ло не во зи ла;
17) не за у ста вља ње во зи ла при на и ла ску на во зи ло за ор га ни-

зо ва ни пре воз де це ко је је за у ста вље но ра ди ула ска и из ла ска де це;
18) не по сту па ње по про пи си ма ко ји се од но се на оба ве зе во-

за ча пре ма во зи ли ма под прат њом, од но сно во зи ли ма са пр вен-
ством про ла за;

19) кре та ње во зи ла или из во ђе ње рад њи, на по вр ши ни ван 
ко ло во за;

20) не ко ри шће ње си гур но сног по ја са, од но сно за штит не ка-
ци ге.

При ли ком оце њи ва ња еле ме на та при пре ме во зи ла, из чла на 
26. овог пра вил ни ка, ка да кан ди дат учи ни јед ну или ви ше гре ша ка 
по од ре ђе ном еле мен ту при пре ме во зи ла, ис пи ти вач ће за тај еле-
мент еви ден ти ра ти је дан не га ти ван бод.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, при ли ком оце њи ва ња еле-
мен та при пре ме во зи ла „укљу чи ва ње крат ких, од но сно днев них 
све та ла”, ка да кан ди дат учи ни јед ну или ви ше гре ша ка по овом 
еле мен ту, ис пи ти вач ће еви ден ти ра ти три не га тив на бо да.

При ли ком оце њи ва ња из во ђе ња рад њи во зи лом, из чла на 26. 
став 5. овог пра вил ни ка, оце њу ју се сви еле мен ти рад ње, та ко што 
ће ис пи ти вач еви ден ти ра ти по је дан не га ти ван бод за сва ку гре-
шку учи ње ну у из во ђе њу рад ње, од но сно пет не га тив них бо до ва 
за гре шку учи ње ну у по гле ду уве ра ва ња да се рад ња мо же без бед-
но из ве сти, осим у слу ча ју не до зво ље них гре ша ка из ста ва 2. овог 
чла на.

При ли ком оце њи ва ња по сту па ња у са о бра ћа ју, из чла на 26. 
став 7. овог пра вил ни ка, ис пи ти вач ће еви ден ти ра ти по је дан не-
га ти ван бод за сва ку гре шку у по сту па њу, од но сно пет не га тив них 
бо до ва за гре шку учи ње ну при по сту па њу без уве ра ва ња да се оно 
мо же без бед но из ве сти и за по сту па ња ко ја су у су прот но сти са 
са о бра ћај ним зна ко ви ма из ри чи тих на ред би о за бра ни скре та ња, 
са о бра ћај ним зна ко ви ма и озна ка ма на ко ло во зу ко ји ма се ре гу ли-
шу оба ве зни и до зво ље ни сме ро ви кре та ња, осим у слу ча ју не до-
зво ље них гре ша ка из ста ва 2. овог чла на.

При ли ком оце њи ва ња еле ме на та тех ни ке во жње, из чла на 26. 
овог пра вил ни ка, ка да кан ди дат учи ни јед ну или ви ше гре ша ка по 
од ре ђе ном еле мен ту тех ни ке во жње, ис пи ти вач ће еви ден ти ра ти 
по је дан не га ти ван бод за сва ку учи ње ну гре шку.

При ли ком де ла прак тич ног ис пи та ко ји се спро во ди у са о-
бра ћа ју на јав ном пу ту, кан ди дат из во ди рад ње на це лој тра си од-
ре ђе не ис пит ним за дат ком, у це ли ни, осим у слу ча је ви ма про пи са-
ним чла ном 31. овог пра вил ни ка.

Члан 31.
По зи тив ну оце ну („по ло жио”) на прак тич ном ис пи ту ис пи-

ти вач ће да ти кан ди да ту ко ји при ли ком спро во ђе ња по ли гон ских 
рад њи на по ли го ну, од но сно дру гом про сто ру, од но сно у са о бра-
ћа ју на јав ном пу ту и на де лу ис пи та у са о бра ћа ју на јав ном пу ту 
ни је озбиљ но угро зио се бе ни дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју, ни је 
учи нио ни јед ну не до зво ље ну гре шку и не ма ви ше од про пи са ног 
бро ја не га тив них бо до ва из ста ва 2. тач ка 4) овог чла на.

Не га тив ну оце ну („ни је по ло жио”) на прак тич ном ис пи ту ис-
пи ти вач ће да ти кан ди да ту ако:

1) до би је не га тив ну оце ну („ни је по ло жио”) при ли ком из во-
ђе ња по ли гон ске рад ње про пи са не у чла ну 15. став 1. тач ка 4) или 
чла ну 16. став 1. тач ка 6) овог пра вил ни ка;

2) до би је је дин стве ну не га тив ну оце ну („ни је по ло жио”) при-
ли ком из во ђе ња по ли гон ских рад њи про пи са них у чла ну 16. став 
1. тач. 2) и 3) овог пра вил ни ка;

3) учи ни нај ма ње јед ну не до зво ље ну гре шку при ли ком спро-
во ђе ња рад њи, од но сно по сту па ња;

4) има ви ше од 15 не га тив них бо до ва, од но сно има ви ше од 8 
не га тив них бо до ва за гре шке учи ње не у из во ђе њу јед не рад ње, од-
но сно јед ног по сту па ња, из чла на 26. став 5, од но сно став 7, овог 
пра вил ни ка;

5) ко ри сти мо бил ни те ле фон;
6) не по сту па по на ред ба ма ис пит не ко ми си је;
7) на прак тич ном ис пи ту, из раз ло га без бед но сти, ис пи ти вач 

де лу је на ко ман де уре ђа ја за за у ста вља ње, од но сно ко ман ду уре ђа-
ја за упра вља ње;

8) ис пи ти вач оце ни да кан ди дат озбиљ но угро жа ва се бе или 
дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју;

9) уче ству је у са о бра ћај ној не зго ди, а ис пи ти вач оце ни да је 
кан ди дат озбиљ но угро зио се бе и дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју.

Уко ли ко кан ди дат, при ли ком прак тич ног ис пи та уче ству је у 
са о бра ћај ној не зго ди, а бар је дан ис пи ти вач оце ни да је кан ди дат 
озбиљ но угро зио се бе или дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју, та да ће се 
прак тич ни ис пит за вр ши ти, а ис пит на ко ми си ја ће чи ње ни цу „са-
о бра ћај на не зго да”, утвр ди ти у ру бри ци „на по ме на” за пи сни ка о 
прак тич ном ис пи ту и из ве шта ја.

Уко ли ко при ли ком прак тич ног ис пи та оба ис пи ти ва ча оце не 
да кан ди дат озбиљ но угро жа ва се бе или дру ге уче сни ке у са о бра-
ћа ју, та да ће се прак тич ни ис пит за вр ши ти, а ис пит на ко ми си ја ће 
чи ње ни цу „угро жа ва ње без бед но сти”, утвр ди ти у ру бри ци „на по-
ме на” за пи сни ка о прак тич ном ис пи ту и из ве шта ја.

Уко ли ко је на прак тич ном ис пи ту из раз ло га без бед но сти, 
ис пи ти вач де ло вао на ко ман де уре ђа ја за за у ста вља ње, од но сно 
ко ман ду уре ђа ја за упра вља ње, та да ће се прак тич ни ис пит за вр-
ши ти, а ис пит на ко ми си ја ће чи ње ни цу „угро жа ва ње без бед но сти” 
утвр ди ти у ру бри ци „на по ме на” за пи сни ка о прак тич ном ис пи ту и 
из ве шта ја.



60 Број 93 25. октобар 2013.

Уко ли ко је на прак тич ном ис пи ту кан ди дат ко ри стио мо бил ни 
те ле фон, од но сно ни је по сту пао по на ред ба ма ис пит не ко ми си је, 
та да ће се прак тич ни ис пит за вр ши ти и кан ди дат уда љи ти са ис пи-
та, а ис пит на ко ми си ја ће чи ње ни цу „уда љен са ис пи та” утвр ди ти у 
ру бри ци „на по ме на” за пи сни ка о прак тич ном ис пи ту и из ве шта ја.

Уко ли ко је у то ку прак тич ног ис пи та кан ди дат уче ство вао 
у са о бра ћај ној не зго ди, а оба ис пи ти ва ча оце не да кан ди дат сво-
јим по ступ ци ма ни је угро зио се бе и дру ге уче сни ке у са о бра ћа ју, 
прак тич ни ис пит ће се пре ки ну ти. У том слу ча ју ис пит на ко ми си ја 
ће чи ње ни цу „са о бра ћај на не зго да” утвр ди ти у ру бри ци „на по ме-
на” за пи сни ка о прак тич ном ис пи ту и из ве шта ја.

Уко ли ко до ђе до пре ки да прак тич ног ис пи та из раз ло га на ко-
је кан ди дат ни је мо гао ути ца ти, ис пит на ко ми си ја ће раз лог пре ки-
да утвр ди ти у ру бри ци „на по ме на” за пи сни ка о прак тич ном ис пи-
ту и из ве шта ја.

Уко ли ко је кан ди дат у мо мен ту пре ки да, из ст. 7. и 8. овог 
чла на, пре ма еви ден ци ја ма ис пи ти ва ча ис пу нио усло ве за до би ја-
ње не га тив не оце не („ни је по ло жио”), прак тич ни ис пит ће се и за-
вр ши ти у мо мен ту пре ки да, а ко нач на оце на ће се из ве сти на осно-
ву еви ден ци ја оба ис пи ти ва ча.

Уко ли ко кан ди дат у мо мен ту пре ки да из ст. 7. и 8. овог чла на, 
пре ма еви ден ци ја ма ис пи ти ва ча, ни је ис пу нио усло ве за до би ја ње 
не га тив не оце не („ни је по ло жио”), а из ве де но је нај ма ње 2/3 ис пит-
ног за дат ка, прак тич ни ис пит ће се и за вр ши ти у мо мен ту пре ки да, 
а ко нач на оце на ће се из ве сти на осно ву еви ден ци ја оба ис пи ти ва ча. 

Уко ли ко кан ди дат у мо мен ту пре ки да из ст. 7. и 8. овог чла на, 
пре ма еви ден ци ја ма ис пи ти ва ча, ни је ис пу нио усло ве за до би ја ње 
не га тив не оце не („ни је по ло жио”), а из ве де но је ма ње од 2/3 ис-
пит ног за дат ка, прак тич ни ис пит ће се по но ви ти и из ве сти у це ло-
сти, ка да се стек ну усло ви за одр жа ва ње ис пи та, од но сно кан ди дат 
по твр ди сво ју спрем ност за из ла зак на ис пит.

Кан ди дат је по ло жио прак тич ни ис пит ако оба ис пи ти ва ча 
да ју по зи тив ну оце ну („по ло жио”).

IV. ВО ЂЕ ЊЕ И РО КО ВИ ЧУ ВА ЊА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА  
О ВО ЗАЧ КОМ ИС ПИ ТУ 

Члан 32.
О по ла га њу во зач ког ис пи та, за сва ког кан ди да та по је ди нач-

но, ис пит на ко ми си ја са чи ња ва За пи сник о те о риј ском ис пи ту, од-
но сно За пи сник о прак тич ном ис пи ту.

О по ла га њу прак тич ног ис пи та, за сва ког кан ди да та по је ди-
нач но, сва ки ис пи ти вач то ком ис пи та во ди сво ју Бо дов ну ли сту, 
ко је се на кон спро ве де ног ис пи та и њи хо вог за кљу чи ва ња уру чу ју 
кан ди да ту. Ис пи ти ва чи за кљу чу ју сво је Бо дов не ли сте у при су ству 
кан ди да та, осим у слу ча ју ка да кан ди дат зах те ва да не бу де при су-
тан том чи ну. 

За пи сник о те о риј ском ис пи ту се са чи ња ва, на кон ове ре ре-
зул та та те о риј ског ис пи та од стра не оба ис пи ти ва ча, као скуп од-
ре ђе них по да та ка о те о риј ском ис пи ту из цен трал не ба зе по да та ка, 
ко је елек трон ским пот пи сом мо ра ју ове ри ти оба ис пи ти ва ча. При-
ме рак За пи сни ка у пи са ном об ли ку прав но ли це из да је кан ди да ту 
са мо на ње гов зах тев.

На кон за вр ше ног прак тич ног ис пи та са чи ња ва се За пи сник о 
прак тич ном ис пи ту уно сом по да та ка из Бо дов них ли ста сва ког ис-
пи ти ва ча у цен трал ну ба зу по да та ка, ко је елек трон ским пот пи сом 
мо ра ју ове ри ти оба ис пи ти ва ча. При ме рак за пи сни ка у пи са ном 
об ли ку прав но ли це из да је кан ди да ту са мо на ње гов зах тев.

Са др жај и из глед За пи сни ка о те о риј ском ис пи ту, фор ма та А4 
или А5, дат је у Обра сцу 4, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и 
чи ни ње гов са став ни део. 

Са др жај и из глед За пи сни ка о прак тич ном ис пи ту, фор ма та 
А4 или А5, дат је у Обра сцу 5, ко ји је од штам пан уз овај пра вил-
ник и чи ни ње гов са став ни део. Са др жај и из глед Бо дов них ли ста 
прак тич ног ис пи та, фор ма та А4, дат је у Обра сци ма 6а, 6б, 6б1, 
6ц, 6д, 6е, 6ф и 6м, ко ји су од штам па ни уз овај пра вил ник и чи не 
ње гов са став ни део.

Члан 33.
На кон спро ве де ног те о риј ског ис пи та, од но сно из вр ше не 

ове ре пре пи са За пи сни ка прак тич ног ис пи та, ис пит на ко ми си ја 
са чи ња ва Из ве штај о одр жа ном те о риј ском ис пи ту, од но сно прак-
тич ном ис пи ту, ко ји пред ста вља скуп од ре ђе них по да та ка из цен-
трал не ба зе по да та ка.

Са др жај и из глед Из ве шта ја о одр жа ном те о риј ском ис пи ту, 
од но сно прак тич ном ис пи ту, фор ма та А4, дат је у Обра сцу 7, ко ји 
је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 34.
По твр да о по ло же ном те о риј ском ис пи ту са чи ња ва се као ис-

пис од ре ђе них по да та ка из цен трал не ба зе по да та ка и уру чу је се 
кан ди да ту на кон по ло же ног те о риј ског ис пи та, у слу ча ју пре стан-
ка оспо со бља ва ња у том прав ном ли цу.

Са др жај и из глед По твр де о по ло же ном те о риј ском ис пи ту, 
фор ма та А4 или А5, дат је у Обра сцу 8, ко ји је од штам пан уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 35.
Уве ре ње о по ло же ном во зач ком ис пи ту са чи ња ва се као ис-

пис од ре ђе них по да та ка из цен трал не ба зе по да та ка и уру чу је се 
кан ди да ту на кон по ло же ног во зач ког ис пи та.

Са др жај и из глед Уве ре ња о по ло же ном во зач ком ис пи ту у 
пи са ном об ли ку, фор ма та А4 или А5, дат је у Обра сцу 9, ко ји је од-
штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

V. УСЛО ВИ КО ЈЕ МО РА ДА ИС ПУ ЊА ВА ВО ЗИ ЛО НА КО ЈЕМ 
СЕ ОБА ВЉА ВО ЗАЧ КИ ИС ПИТ 

Члан 36.
Прак тич ни ис пит кан ди дат по ла же на во зи лу од го ва ра ју ће 

ка те го ри је ко је ис пу ња ва усло ве из пра вил ни ка ко јим се уре ђу ју 
усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва при вред но дру штво, од но сно огра-
нак при вред ног дру штва или сред ња струч на шко ла, ко ји вр ше 
оспо со бља ва ње кан ди да та за во за че. 

При ли ком одр жа ва ња прак тич ног ис пи та во зи ло на ко јем се 
спро во ди прак тич ни ис пит мо ра би ти озна че но на на чин пред ви-
ђен пра вил ни ком ко јим се уре ђу је на чин озна ча ва ња во зи ла ко ји ма 
се вр ши оспо со бља ва ње кан ди да та.

При ли ком одр жа ва ња прак тич ног ис пи та за во за ча мо тор них 
во зи ла ка те го ри ја C1 и C во зи ло је оп те ре ће но са нај ма ње 30% 
сво је но си во сти. 

При ли ком одр жа ва ња прак тич ног ис пи та за во за ча во зи ла ка-
те го ри ја C1Е и CЕ оба во зи ла ко ја чи не скуп су оп те ре ће на са нај-
ма ње 30% сво је но си во сти.

При ли ком одр жа ва ња прак тич ног ис пи та за во за ча во зи ла ка-
те го ри ја BЕ, D1Е, DЕ и F при кључ но во зи ло је оп те ре ће но са нај-
ма ње 30% сво је но си во сти.

Прак тич ни ис пит осо ба са ин ва ли ди те том, мо же се оба вља ти 
на во зи лу про из ве де ном или пре пра вље ном у скла ду са ње го вим 
по тре ба ма ко је не мо ра би ти ре ги стро ва но на прав но ли це, од но-
сно ни је обез бе ђе но по осно ву ли зин га.

VI. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 37.
Из у зет но од од ред бе чла на 2. став 3. овог пра вил ни ка, кан-

ди да ти из чла на 351. ст. 9 –11. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на 
пу те ви ма, те о риј ски ис пит по ла жу на кон што оба ве до дат ну те-
о риј ску и прак тич ну обу ку у тра ја њу од по нај ма ње три ча са, а 
прак тич ни ис пит по ла жу на кон по ло же ног те о риј ског ис пи та и по-
ло же ног ис пи та из пр ве по мо ћи.

Из у зет но од од ред бе чла на 2. став 6. овог пра вил ни ка, кан ди-
да ти ко ји су до да на сту па ња на сна гу пра вил ни ка ко јим се уре ђу је 
из да ва ње во зач ких до зво ла упи са ни у ре ги стар кан ди да та за во за-
че и ко ји су за по че ли обу ку пре 25. ок то бра 2012. го ди не мо гу по-
ла га ти те о риј ски и прак тич ни ис пит и у слу ча ју да не ис пу ња ва ју 
усло ве у по гле ду по се до ва ња во зач ке до зво ле из чла на 181. За ко на 
о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Кан ди да ти из овог чла на те о риј ски ис пит, од но сно прак тич-
ни ис пит, мо гу по ла га ти ка да ис пу не ста ро сни услов за до би ја ње 
во зач ке до зво ле из чла на 180. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на 
пу те ви ма.

Члан 38.
Из у зет но од од ред би чла на 5. ст. 4. и 13. овог пра вил ни ка, 

спи сак кан ди да та ко ји се до ста вља над ле жном ор га ну ра ди за ка-
зи ва ња тер ми на ис пи та, до 25. апри ла 2014. го ди не, до ста вља се у 
пи са ном об ли ку на Обра сцу 3.

Од ред ба чла на 5. став 5. овог пра вил ни ка  не ће се при ме њи-
ва ти до 25. апри ла 2014. го ди не.
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Из у зет но од од ред бе чла на 5. став 9. овог пра вил ни ка, на 

спи ску кан ди да та за је дан тер мин те о риј ског ис пи та, до 25. апри ла 
2014. го ди не, број кан ди да та не мо же би ти ве ћи од бро ја ме ста у 
учи о ни ци у ко јој се тај ис пит спро во ди.

Члан 39.
Из у зет но од од ред бе чла на 9. став 1. овог пра вил ни ка, до 25. 

апри ла 2014. го ди не, те о риј ски ис пит ће се по ла га ти пу тем те ста у 
пи са ној фор ми.

Члан 40.
Члан 10. овог пра вил ни ка при ме њи ва ће се од 25. апри ла 

2014. го ди не.

Члан 41.
Из у зет но од од ред бе чла на 14. став 1. овог пра вил ни ка, до 25. 

апри ла 2014. го ди не, кан ди дат вр ши из бор ис пит ног за дат ка слу-
чај ним из бо ром ис пит ног за дат ка, ко ји су ко вер ти ра ни. Слу чај ни 
из бор ис пит ног за дат ка се вр ши та ко што сва ки кан ди дат са спи-
ска кан ди да та за је дан тер мин прак тич ног ис пи та, слу чај ни из бор 
вр ши из фон да ко ји не са др жи ис пит не за дат ке ко је су слу чај но 
иза бра ли прет ход ни кан ди да ти са тог спи ска.

Члан 42.
Из у зет но од од ред би чла на 17. став 1, чла на 19. став 1, чла на 

21. став 1. и чла на 22. став 1. овог пра вил ни ка, на де лу прак тич ног 
ис пи та на по ли го ну, до 25. ок то бра 2015. го ди не, кан ди дат за во-
за ча во зи ла ка те го ри ја BЕ, C1E, CE, D1E, DE и F не из во ди по ли-
гон ску рад њу „во жња уна зад са скре та њем уле во, од но сно уде сно, 
под пра вим углом”.

Члан 43.
Од ред ба чла на 28. став 6. овог пра вил ни ка, при ме њи ва ће се 

од 25. апри ла 2014. го ди не.

Члан 44.
Од ред бе чла на  36. ст. 3−5.  о вог правилни ка , примењиваће се 

од 25. октобра 2014. године.

Члан 45.
На возачком испиту у прав ном ли цу ис пи ти вач мо же би ти, 

нај ду же до 4. ја ну а ра 2014. го ди не, ли це ко је ис пу ња ва про пи са не 
усло ве за ис пи ти ва ча, осим усло ва у по гле ду по се до ва ња до зво ле 
(ли цен це) за ис пи ти ва ча и по ло же ног струч ног ис пи та за ис пи ти-
ва ча.

Нај ду же до 4. ја ну а ра 2014. го ди не, на прак тич ном ис пи ту 
кан ди да та за во за ча во зи ла:

1) ка те го ри је АМ, А1 и А2, ис пи ти вач мо же би ти ин струк тор 
во жње ко ји има до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је А;

2) ка те го ри је B1, ис пи ти вач мо же би ти ин струк тор во жње ко-
ји има до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је B;

3) ка те го ри је C1, ис пи ти вач мо же би ти ин струк тор во жње ко-
ји има до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је C;

4) ка те го ри је D1, ис пи ти вач мо же би ти ин струк тор во жње ко-
ји има до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те го ри је D;

5) ка те го ри ја BЕ, C1Е, CЕ, D1Е и DЕ, ис пи ти вач мо же би ти 
ин струк тор во жње ко ји има до зво лу за во за ча ин струк то ра ка те-
го ри је Е и до зво лу за во за ча ин струк то ра за ону ка те го ри ју ко јој 
при па да вуч но во зи ло;

6) ка те го ри ја F и М, ис пи ти вач мо же би ти ин струк тор во жње 
ко ји има до зво лу за во за ча ин струк то ра би ло ко је ка те го ри је.

Члан 46.
Еви ден ци је из чл. 32−35. овог пра вил ни ка во ди ће се са мо у 

пи са ном об ли ку на обра сци ма про пи са ним овим пра вил ни ком, до 
25. апри ла 2014. го ди не.

Прав но ли це ко је је оспо со бља ва ло кан ди да те за во за че на 
осно ву ре ше ња ко јим се утвр ђу је да су ис пу ње ни про пи са ни усло-
ви за де лат ност оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че, за пи сни ке о 
по ла га њу во зач ког ис пи та са чи ње не до 25. ок то бра 2012. го ди не, 
чу ва пет го ди на.

У за пи сни ку о те о риј ском ис пи ту у пи са ном об ли ку са чи ње-
не до 25. апри ла 2014. го ди не ни је оба ве зно уно си ти озна ку пи та-
ња на ко ја ни је дат та чан од го вор.

За пи сник о те о риј ском, од но сно прак тич ном ис пи ту, у пи са-
ном об ли ку, са чи њен до 25. апри ла 2014. го ди не, прав но ли це чу ва 
пет го ди на ка да је кан ди дат по ло жио ис пит, од но сно јед ну го ди ну, 
ка да кан ди дат ни је по ло жио ис пит.

Из ве штај о одр жа ном те о риј ском, од но сно прак тич ном ис пи-
ту, у пи са ном об ли ку, са чи њен до 25. апри ла 2014. го ди не, прав но 
ли це и над ле жни ор ган чу ва ју нај ма ње две го ди не.

Члан 47.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о ор га ни зо ва њу, спро во ђе њу и на чи ну по ла га ња во зач-
ког ис пи та, во ђе њу и ро ко ви ма чу ва ња еви ден ци ја о во зач ком ис-
пи ту и усло ви ма ко је мо ра да ис пу ни во зи ло на ко јем се оба вља 
во зач ки ис пит („Слу жбе ни гла сник РС”, број 53/12).

Члан 48.
Овај пра вил ник сту па на сна гу 26. ок то бра 2013. го ди не.

Број 01-10422/13-2
У Бе о гра ду,  22. ок то бра 2013. го ди не

Ми ни стар,
Иви ца Да чић, с.р.
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На осно ву чла на 211. став 2. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја 
на пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 
32/13 − УС),

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва до но си

П РА  В И Л  Н И К

о са др жа ју, на чи ну во ђе ња и ро ко ви ма чу ва ња  
еви ден ци ја из обла сти оспо со бља ва ња кан ди да та  

за во за че

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се еви ден ци је ко је во ди при-

вред но дру штво, од но сно огра нак при вред ног дру штва или сред-
ња струч на шко ла (у да љем тек сту: прав но ли це), њи хов са др жај, 
на чин во ђе ња и ро ко ви чу ва ња.

Члан 2.
О оспо со бља ва њу кан ди да та за во за че (у да љем тек сту: кан-

ди дат) во де се сле де ће еви ден ци је:
1) ре ги стар кан ди да та за во за че;
2) днев ник те о риј ске обу ке;
3) ре ги стар о по ла га њу во зач ког ис пи та;
4) ре ги стар из да тих по твр да о по ло же ном те о риј ском ис пи ту;
5) ре ги стар из да тих уве ре ња о по ло же ном во зач ком ис пи ту;
6) књи ге прак тич не обу ке ин струк то ра во жње;
7) књи жи це обу ке кан ди да та за во за че.
По да ци ко ји се уно се у еви ден ци је из ста ва 1. овог чла на чи-

не са др жи ну је дин стве не еви ден ци је о оспо со бља ва њу кан ди да та за 
во за че (у да љем тек сту: ре ги стар оспо со бља ва ња кан ди да та за во за-
че), ко ја се во ди у цен трал ној ба зи по да та ка у елек трон ском об ли ку.

На осно ву уне тих по да та ка у ре ги стар оспо со бља ва ња кан-
ди да та за во за че са чи ња ва се из ве штај о оба вље ном оспо со бља ва-
њу кан ди да та за во за че.

Члан 3.
Еви ден ци је о оспо со бља ва њу кан ди да та во де се на про пи сан 

на чин, тач но и уред но. У еви ден ци ја ма у пи са ном об ли ку по да ци се 
еви ден ти ра ју сред стви ма ко ја оста вља ју тра јан и не про мен љив за пис.

Члан 4.
Уко ли ко до ђе до гре шке у пи са њу сло ва и ци фа ра то ком уно-

са по да та ка у цен трал ну ба зу по да та ка, ис прав ка се вр ши та ко да 
се еви ден ти ра та чан по да так, при че му у еви ден ци ји мо ра би ти до-
сту пан и пр во бит но по гре шно унет по да так, као и по да так о да ту-
му и вре ме ну ис прав ке и ли цу ко је је ис прав ку из вр ши ло.

Уко ли ко до ђе до гре шке у пи са њу сло ва и ци фа ра то ком упи-
си ва ња по да та ка у еви ден ци је у пи са ном об ли ку, ис прав ка се вр ши 
та ко да се пре цр та по гре шно упи сан по да так, при че му он оста је 
ви дљив, и упи су је се та чан по да так, а ис прав ка се ове ра ва пот пи-
сом од го вор ног ли ца и пе ча том прав ног ли ца.

Под не тач ним во ђе њем еви ден ци ја о оспо со бља ва њу кан ди-
да та сма тра се еви ден ти ра ње по да та ка ко ји не од го ва ра ју чи ње-
ни ца ма, а ко ји су штин ски ме ња ју сми сао и зна чај еви ден ци је о 
оспо со бља ва њу кан ди да та, без об зи ра да ли је из вр ше на њи хо ва 
ис прав ка у сми слу овог чла на. 

Под не про пи сним во ђе њем еви ден ци ја о оспо со бља ва њу 
кан ди да та сма тра се сва ко еви ден ти ра ње по да та ка ко је ни је у скла-
ду са од ред ба ма пра вил ни ка ко ји ма се бли же уре ђу је област оспо-
со бља ва ња кан ди да та за во за че, од но сно њи хо во не е ви ден ти ра ње.

Под не у ред ним во ђе њем еви ден ци ја о оспо со бља ва њу кан-
ди да та сма тра се еви ден ти ра ње по да та ка ко ји не од го ва ра ју чи ње-
ни ца ма, због гре ша ка у пи са њу сло ва и ци фа ра и чи ја ис прав ка 
ни је из вр ше на на про пи сан на чин, од но сно не чит ко еви ден ти ра ње 
по да та ка, а ко ји су штин ски не ме ња ју сми сао и зна чај еви ден ци је 
о оспо со бља ва њу кан ди да та.

Од ред бе овог чла на при ме њу ју се и при еви ден ти ра њу оста-
лих по да та ка ко ји се во де по осно ву оба ве за про пи са них пра вил-
ни ци ма ко ји ма се бли же уре ђу је област оспо со бља ва ња кан ди да та 
за во за че.

II. СА ДР ЖАЈ И НА ЧИН ВО ЂЕ ЊА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА

Члан 5.
Ре ги стар оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че са др жи:
1) иден ти фи ка ци о ни број кан ди да та (у да љем тек сту: ИД 

број кан ди да та);
2) да тум упи са у ре ги стар;
3) да тум скла па ња уго во ра;
4) име и пре зи ме кан ди да та;
5) ЈМБГ кан ди да та;
6) ме сто пре би ва ли шта, од но сно бо ра ви шта кан ди да та и 

адре са;
7) ка те го ри ја во зи ла за ко ју се кан ди дат оспо со бља ва;
8) ка те го ри је во зи ла за ко је кан ди дат по се ду је во зач ку до зво лу;
9) по дат ке о пре да ва чу, од но сно пре да ва чи ма те о риј ске обу ке 

(име и пре зи ме, ЈМБГ и број ли цен це);
10) по дат ке о бро ју ча со ва те о риј ске обу ке (по че так и пре ста-

нак обу ке, ко до ви об ра ђе ног гра ди ва из про гра ма те о риј ске обу ке 
са бро јем одр жа них ча со ва и број ча со ва);

11) да тум из да ва ња по твр де о бро ју ча со ва те о риј ске обу ке, 
ко је је имао кан ди дат у слу ча ју пре стан ка оспо со бља ва ња;

12) по дат ке о за вр ше ној те о риј ској обу ци (по че так и за вр ше-
так обу ке и број ча со ва);

13) да тум из да ва ња по твр де о за вр ше ној те о риј ској обу ци;
14) по дат ке о оба ве зним до дат ним ча со ви ма те о риј ске обу ке 

(број ча со ва, да тум по чет ка и за вр шет ка до дат не те о риј ске обу ке и 
да тум из да ва ња по твр де);

15) по дат ке о ис пи ти ва чи ма на те о риј ском ис пи ту (име и пре-
зи ме, ЈМБГ и број ли цен це);

16) по дат ке о ис пу ње но сти усло ва за одр жа ва ње те о риј ског 
ис пи та, уз на во ђе ње усло ва ко ји ни је ис пу њен;

17) да тум, од но сно да ту ме по ла га ња те о риј ског ис пи та, вре-
ме, ме сто, број по е на, оце на на ис пи ту („по ло жио”/„ни је по ло-
жио”) и озна ку пи та ња на ко је ни је дат та чан од го вор;

18) да тум из да те по твр де о по ло же ном те о риј ском ис пи ту;
19) број и да тум ле кар ског уве ре ња, на зив из да ва о ца уве ре ња 

и ка те го ри је во зи ла за ко је је из да то ле кар ско уве ре ње;
20) по дат ке о ин струк то ру, од но сно ин струк то ри ма во жње на 

прак тич ној обу ци (име и пре зи ме, ЈМБГ и број ли цен це);
21) ре ги стар ску озна ку во зи ла на ко јем се спро во ди прак тич-

на обу ка;
22) по дат ке о бро ју ча со ва прак тич не обу ке (по че так и пре-

ста нак обу ке, ко до ви рад њи прак тич не обу ке са бро јем одр жа них 
ча со ва и број ча со ва);

23) да тум из да ва ња по твр де о бро ју ча со ва прак тич не обу ке, 
ко је је имао кан ди дат у слу ча ју пре стан ка оспо со бља ва ња;

24) по дат ке о за вр ше ној прак тич ној обу ци (по че так и за вр ше-
так обу ке и број ча со ва);

25) да тум из да ва ња по твр де о за вр ше ној прак тич ној обу ци;
26) по дат ке о оба ве зним до дат ним ча со ви ма прак тич не обу ке 

(број ча со ва, да тум по чет ка и за вр шет ка до дат не прак тич не обу ке 
и да тум из да ва ња по твр де);

27) број и да тум из да те по твр де о по ло же ном ис пи ту из пр ве 
по мо ћи и на зив из да ва о ца по твр де;

28) по дат ке о ис пи ти ва чи ма на прак тич ном ис пи ту (име и 
пре зи ме, ЈМБГ и број ли цен це);

29) по дат ке о ис пу ње но сти усло ва за одр жа ва ње прак тич ног 
ис пи та, уз на во ђе ње усло ва ко ји ни је ис пу њен;

30) да тум, од но сно да ту ме по ла га ња прак тич ног ис пи та, вре-
ме (по че так и за вр ше так), ме сто, број по е на, оце ну по ис пи ти ва чи-
ма и успех на ис пи ту („по ло жио”/„ни је по ло жио”);

31) ко до ве рад њи, по сту па ња, од но сно не до зво ље них гре-
шки, од но сно угро жа ва ња без бед но сти за ко је је кан ди дат на прак-
тич ном ис пи ту до био не га тив не бо до ве, од но сно оце ну „ни је по-
ло жио”;

32) ред ни број, од но сно бро је ве ис пит ног за дат ка на прак тич-
ном ис пи ту;

33) ре ги стар ску озна ку во зи ла на ко јем се спро во ди прак тич-
ни ис пит;

34) да тум из да ва ња уве ре ња о по ло же ном во зач ком ис пи ту;
35) прет ход но оспо со бља ва ње са ИД бро јем кан ди да та, на зи-

вом и да ту мом из да тих по твр да и бро јем одр жа них ча со ва; 
36) ру бри ку на по ме на.
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Унос по да та ка у овај ре ги стар пре ко цен трал ног ра чу на ра 
оспо со бља ва ња кан ди да та вр ши од го вор но ли це за во ђе ње еви-
ден ци ја, ко је је од го ва ра ју ћим ак том прав ног ли ца од ре ђе но као 
од го вор но да обез бе ди да се еви ден ци је во де са ве сно, тач но и на 
про пи сан на чин и ко је је у рад ном од но су у прав ном ли цу.

Из у зет но од од ред бе ста ва 2. овог чла на:
1) унос по да та ка нео п ход них за одр жа ва ње те о риј ског ис пи та 

у ре ги стар вр ше ис пи ти ва чи;
2) по дат ке о одр жа ним ча со ви ма прак тич не обу ке мо же уне-

ти и ин струк тор во жње ко ји је те ча со ве одр жао, а по дат ке о одр-
жа ном прак тич ном ис пи ту и ис пи ти ва чи ко ји су спро ве ли прак-
тич ни ис пит, и ови по да ци не мо ра ју би ти уне ти пре ко цен трал ног 
ра чу на ра.

По да ци о кан ди да ту се у овај ре ги стар уно се не по сред но на-
кон за кљу че ња уго во ра у ко јем се уно си ИД број кан ди да та на кон 
ње го вог од ре ђи ва ња.

Уко ли ко кан ди дат из би ло ко јих раз ло га не ма од ре ђен ЈМБГ 
(нпр: стра нац, из бе гло ли це итд.), у про сто ру пред ви ђе ном за 
ЈМБГ кан ди да та вр ши се унос по да тка о бро ју до ку мен та на осно-
ву ко га је утвр ђен иден ти тет кан ди да та, а у ру бри ци на по ме на на-
зив до ку мен та чи ји је број упи сан.

Унос по да та ка о по чет ку и за вр шет ку те о риј ске обу ке у овом 
ре ги стру вр ши се на дан ка да је обу ка за по че та, од но сно за вр ше на, 
а нај ка сни је пр вог на ред ног рад ног да на од по чет ка, од но сно за вр-
шет ка те о риј ске обу ке.

Унос по да та ка о по чет ку и за вр шет ку прак тич не обу ке у овом 
ре ги стру вр ши се на дан ка да је обу ка за по че та, од но сно за вр ше на, 
а нај ка сни је пр вог на ред ног рад ног да на од по чет ка, од но сно за вр-
шет ка прак тич не обу ке.

Ис пис по твр де о за вр ше ној те о риј ској обу ци, од но сно прак-
тич ној обу ци, по твр де о бро ју ча со ва до дат не те о риј ске обу ке, од-
но сно прак тич не обу ке, по твр де о бро ју ча со ва те о риј ске обу ке, 
од но сно прак тич не обу ке, по твр де о по ло же ном те о риј ском ис пи-
ту, од но сно уве ре ња о по ло же ном во зач ком ис пи ту, са чи ња ва се на 
осно ву по да та ка из ре ги стра оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че. 

До каз о уру че ним по твр да ма, од но сно уве ре њи ма, са чи ња ва 
се у пи са ном об ли ку.

Члан 6.
ИД број кан ди да та се са сто ји од пет на ест број ча них озна ка.
Пр вих шест ме ста у ИД бро ју кан ди да та пред ста вља ју код 

прав ног ли ца од ре ђен у до зво ли за оспо со бља ва ње кан ди да та за 
во за че.

Сед мо и осмо ме сто озна ча ва ју го ди ну (зад ње две ци фре го-
ди не) упи са у ре ги стар оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че.

Де ве то и де се то ме сто озна ча ва ју ка те го ри ју во зи ла за ко ју се 
кан ди дат оспо со бља ва. Озна ке за ка те го ри ју во зи ла за ко ју се кан-
ди дат оспо со бља ва су:

1) за ка те го ри ју во зи ла АМ, озна ка  – 10; 
2) за ка те го ри ју во зи ла А1, озна ка  – 11;
3) за ка те го ри ју во зи ла А2, озна ка  – 12;
4) за ка те го ри ју во зи ла А, озна ка  – 13;
5) за ка те го ри ју во зи ла B1, озна ка  – 20; 
6) за ка те го ри ју во зи ла B, озна ка  – 21;
7) за ка те го ри ју во зи ла BE, озна ка  – 22;
8) за ка те го ри ју во зи ла C1, озна ка  – 30; 
9) за ка те го ри ју во зи ла C1E, озна ка  – 31;
10) за ка те го ри ју во зи ла C, озна ка  – 32; 
11) за ка те го ри ју во зи ла CE, озна ка  – 33;
12) за ка те го ри ју во зи ла D1, озна ка  – 40;
13) за ка те го ри ју во зи ла D1E, озна ка  – 41;
14) за ка те го ри ју во зи ла D, озна ка  – 42;
15) за ка те го ри ју во зи ла DE, озна ка  – 43;
16) за ка те го ри ју во зи ла F, озна ка  – 50;
17) за ка те го ри ју во зи ла M, озна ка  – 60.
По след њих пет ме ста у ИД бро ју кан ди да та озна ча ва ју ред ни 

број упи са у ре ги стар оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че, то ком 
јед не ка лен дар ске го ди не.

Члан 7.
Днев ник те о риј ске обу ке се во ди у цен трал ној ба зи по да та ка 

у елек трон ском об ли ку, а по дат ке о вре ме ну одр жа ва ња ча са и ко-
ду гра ди ва из про гра ма те о риј ске обу ке, ко ји ће би ти об ра ђен на 
ча су, уно си и ове ра ва, на по чет ку ча са, пре да вач те о риј ске обу ке. 

По дат ке о при сут ним кан ди да ти ма пре да вач те о риј ске обу ке уно-
си и ове ра ва на кра ју ча са, од но сно ча со ва.

Ис пис ли ста Днев ни ка те о риј ске обу ке вр ши се на кра ју ча са, 
од но сно ча со ва, те о риј ске обу ке, у ко јем кан ди да ти сво јим пот пи-
сом по твр ђу ју при су ство те о риј ској обу ци. Лист Днев ни ка те о риј-
ске обу ке сво јим пот пи сом по твр ђу је пре да вач те о риј ске обу ке, а 
ли сто ви се чу ва ју сло же ни хро но ло шки у по себ ном ре ги стра то ру 
ко ји пред ста вља Днев ник те о риј ске обу ке у пи са ном об ли ку. Са др-
жај и из глед ли ста Днев ни ка те о риј ске обу ке, фор ма та А4 или А5, 
дат је у При ло гу 2, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део.

Члан 8.
Књи га прак тич не обу ке ин струк то ра во жње (у да љем тек сту: 

књи га ин струк то ра) са др жи нај ма ње 30 уко ри че них ли сто ва, ко-
ји мо ра ју би ти ну ме ри са ни не по но вљи вим штам па ним бро је ви ма. 

Про пи са ни по да ци се уно се у књи гу ин струк то ра не по сред-
но пре по чет ка ча са, осим по да тка о кра ју ча са, ста ња пу то ме ра 
на кра ју ча са и пре ђе ном пу ту, ко ји се уно се не по сред но по за вр-
ше ном ча су. Кан ди дат се у књи гу ин струк то ра пот пи су је на кра ју 
ча са прак тич не обу ке. 

Све књи ге ин струк то ра мо ра ју има ти број књи ге ко ји се са-
сто ји од 12 ци фа ра и он мо ра би ти од штам пан на пр вој стра ни ци 
књи ге ин струк то ра. Пр вих шест ци фа ра бро ја књи ге пред ста вља 
код прав ног ли ца, а дру гих шест ред ни број књи ге ко ји је не по но-
вљив.

О из да тим књи га ма ин струк то ра, во ди се еви ден ци ја у цен-
трал ној ба зи по да та ка у елек трон ском об ли ку, ко ја са др жи: ред ни 
број књи ге, да тум из да ва ња и раз ду же ња књи ге и по дат ке из са др-
жа ја књи ге ин струк то ра.

Ка да ин струк тор во жње по пу ни књи гу ин струк то ра, пре да је 
је од го вор ном ли цу прав ног ли ца и за ду жу је но ву књи гу. На кон 
раз ду же ња, књи га ин струк то ра се чу ва у се ди шту прав ног ли ца.

Ин струк тор во жње мо же има ти са мо јед ну књи гу ин струк-
то ра. Ли сто ве у књи зи ин струк то ра, ин струк тор во жње по пу ња ва 
ре дом и у њих упи су је све про пи са не по дат ке за сва ког по је ди ног 
кан ди да та. 

Са др жај и из глед пр ве стра ни це књи ге ин струк то ра као и пр-
ве стра ни це ли ста ове књи ге, у фор ма ту А5 или А4, дат је у При-
ло гу 3, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став-
ни део. На дру гој стра ни ци ли ста књи ге ин струк то ра прав но ли це 
мо же са чи ни ти обра зац за еви ден ти ра ње и дру гих по да тка ко ји су 
у ве зи са оспо со бља ва њем кан ди да та за во за ча, од но сно са ко ри-
шће њем во зи ла (нпр. пут ни на лог и сл.).

Члан 9.
Уко ли ко је ин струк тор во жње и пре да вач те о риј ске обу ке, он 

у сво јој књи зи упи су је и по дат ке о одр жа ним ча со ви ма те о риј ске 
обу ке: ред ни број, да тум, вре ме одр жа ва ња те о риј ске обу ке (по че-
так и крај те о риј ске обу ке) и код, од но сно ко до ве те о риј ске обу ке 
из пра вил ни ка ко јим се уре ђу је те о риј ска и прак тич на обу ка кан-
ди да та за во за че.

Уко ли ко је ин струк тор во жње и ис пи ти вач на те о риј ском ис-
пи ту, он у сво јој књи зи упи су је и по дат ке о одр жа ном те о риј ском 
ис пи ту: ред ни број, да тум и вре ме одр жа ва ња те о риј ског ис пи та 
(по че так и крај те о риј ског ис пи та) и код те о риј ског ис пи та (ТИ).

Уко ли ко је ин струк тор во жње и ис пи ти вач на прак тич ном ис-
пи ту, он у сво јој књи зи упи су је и по дат ке о одр жа ном прак тич ном 
ис пи ту: ред ни број, име и пре зи ме кан ди да та, ИД број кан ди да-
та, ка те го ри ју за ко ју кан ди дат по ла же прак тич ни ис пит, да тум и 
вре ме одр жа ва ња прак тич ног ис пи та (по че так и крај прак тич ног 
ис пи та), ста ње на пу то ме ру (на по чет ку и кра ју прак тич ног ис пи та 
и пре ђе ни пут у ки ло ме три ма за вре ме ис пи та), код прак тич ног ис-
пи та (ПИ), ре ги стар ску озна ку во зи ла на ко јем се вр ши по ла га ње 
прак тич ног ис пи та и пот пис кан ди да та ко јим се по твр ђу је при су-
ство на прак тич ном ис пи ту. 

По да ци из ст. 1−3. овог чла на се уно се у књи гу прак тич не 
обу ке ин струк то ра во жње не по сред но пре по чет ка ча са, од но сно 
по чет ка ис пи та, осим по да тка о кра ју ча са, од но сно кра ју ис пи та, 
ко ји се уно се не по сред но по за вр ше ном ча су, од но сно за вр ше ном 
ис пи ту. Кан ди дат се у књи гу прак тич не обу ке ин струк то ра во жње 
пот пи су је на по чет ку прак тич ног ис пи та. 

У књи гу ин струк то ра, у слу ча ју прак тич не обу ке кан ди да та 
за во за че мо тор них во зи ла ка те го ри је АМ, А1, А2, А, B1 и F ко ја 
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се вр ши без над зо ра, ин струк тор во жње упи су је по дат ке о да ту му, 
вре ме ну и ко ду одр жа ног ча са. У овом слу ча ју кан ди дат се не пот-
пи су је у књи гу ин струк то ра.

Члан 10.
На кон упи са пр вог по да тка о оспо со бља ва њу, за од ре ђе ни 

дан, ин струк тор во жње пот пи су је лист књи ге за тај дан, а на кон 
упи са по след њег по да тка о оспо со бља ва њу за тај дан, ин струк тор 
во жње за кљу чу је лист, упи сом по да тка о укуп ном вре ме ну и укуп-
но пре ђе ном пу ту у ки ло ме три ма.

Пре пис ли ста књи ге прак тич не обу ке ин струк то ра во жње у 
цен трал ну ба зу по да та ка се вр ши на кон за кљу че ња ли ста до кра ја 
тог рад ног да на, а нај ка сни је на ред ног рад ног да на, с тим да се не 
мо же вр ши ти унос по да та ка у но ви лист док се не из вр ши пре пис 
у цен трал ну ба зу по да та ка ли ста за прет ход ни дан.

Књи га ин струк то ра ко јом је за ду жен ин струк тор во жње чу ва 
се у про сто ри ји за ад ми ни стра тив не по сло ве, у слу ча је ви ма ка да 
ин струк тор во жње не оба вља оспо со бља ва ње, а ни је у при ли ци да 
исту до ста ви на зах тев од го вор ног ли ца у прав ном ли цу у ро ку ко-
ји ни је ду жи од три са та.

Члан 11.
Књи жи ца обу ке кан ди да та за во за че (у да љем тек сту: књи-

жи ца) се фор ми ра не по сред но по уно су свих по треб них по да та ка 
о кан ди да ту у ре ги стар оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че, а све 
на ста ле про ме не и но ве чи ње ни це уно се се у мо мен ту на стан ка 
про ме не.

Са др жај и из глед књи жи це, ко ја је фор ма та А5 или А6 и ко ја 
се во ди у пи са ном об ли ку, дат је у При ло гу 5, ко ји је од штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Књи жи ца ко ју из да је прав но ли це, по ред ли сто ва чи ји је са-
др жај и из глед про пи сан, мо же са др жа ти је дан или ви ше дру гих 
ли сто ва у ко је се уно се по да ци у ве зи оспо со бља ва ња ко је прав но 
ли це сма тра по треб ним (нпр. по да ци о кон так ту са прав ним ли-
цем, по да ци о из ми ре ним тро шко ви ма оспо со бља ва ња, ко пи ја уго-
во ра и сл.).

По дат ке о те о риј ској обу ци у књи жи цу упи су је кан ди дат, а 
тач ност по да та ка на кра ју, од но сно пре стан ку обу ке по твр ђу је сво-
јим пот пи сом пре да вач те о риј ске обу ке.

По дат ке о прак тич ној обу ци, у књи жи ци, ин струк тор во жње 
упи су је не по сред но пре по чет ка ча са, осим по да тка о кра ју ча са 
ко ји уно си по за вр ше ном ча су и сво јим пот пи сом по твр ђу је одр-
жа ва ње ча са.

Књи жи цу у то ку оспо со бља ва ња у јед ном прав ном ли цу чу-
ва кан ди дат, а на кон за вр шет ка, од но сно пре стан ка оспо со бља ва-
ња, књи жи ца се чу ва у том прав ном ли цу. За вре ме ча са прак тич не 
обу ке књи жи ца се на ла зи код ин струк то ра во жње. 

Пре по чет ка те о риј ског ис пи та кан ди дат пре да је књи жи цу 
ис пи ти ва чу из прав ног ли ца, ко ји упи су је про пи са не по дат ке о те-
о риј ском ис пи ту.

За вре ме прак тич не обу ке кан ди дат за во за ча во зи ла ка те го-
ри ја AM, A1, A2, A, B1 и F  ко ји вр ши обу ку без над зо ра ин струк-
то ра во жње, код се бе мо ра има ти књи жи цу, у ко ју по дат ке о да ту-
му и вре ме ну одр жа ног ча са и ко ду, од но сно ко до ви ма прак тич не 
обу ке упи су је ин струк тор во жње, а на кра ју ча са по твр ђу је сво јим 
пот пи сом кан ди дат.

Пре по чет ка прак тич ног ис пи та кан ди дат пре да је књи жи цу 
ис пи ти ва чу из прав ног ли ца, ко ји упи су је про пи са не по дат ке о 
прак тич ном ис пи ту.

У слу ча ју да се у то ку оспо со бља ва ња кан ди да та у књи жи-
ци по пу не све ру бри ке о те о риј ској обу ци, прак тич ној обу ци или 
во зач ком ис пи ту прав но ли це фор ми ра још јед ну књи жи цу. На пр-
вој стра ни дру ге књи жи це мо ра ју би ти упи са ни по да ци о прав ном 
ли цу, име и пре зи ме кан ди да та, ИД број кан ди да та, ка те го ри ја во-
зи ла, да тум из да ва ња књи жи це, име, пре зи ме и пот пис од го вор-
ног ли ца, при че му се у ру бри ку „На по ме на” обе књи жи це упи-
су је ред ни број из да ва ња књи жи це. Осим ових по да та ка, у дру гој 
књи жи ци упи су ју се са мо по да ци на стра ни где су у пр вој књи жи-
ци по пу ње не све ру бри ке, а оста ли по да ци о оспо со бља ва њу се 
упи су ју у пр вој књи жи ци до по пу ња ва ња пред ви ђе них ру бри ка. У 
слу ча ју да је фор ми ра но ви ше књи жи ца, на све књи жи це при ме-
њу ју се од ред бе ста ва 6. овог чла на.

Ако кан ди дат из гу би књи жи цу из да је се но ва књи жи ца, при 
че му се у исту вр ши пре пис по да та ка из про пи са них еви ден ци ја и 
у ру бри ку „На по ме на” но ве књи жи це упи су је се реч „ду пли кат”.

Члан 12.
Ко до ви ко ји се упи су ју у књи гу прак тич не обу ке ин струк то ра 

во жње и књи жи цу обу ке кан ди да та има ју сле де ће зна че ње:
1) „П”  – по чет на прак тич на обу ка и по ли гон ске рад ње;
2) „СЛ”  – рад ње и по сту па ња, на јав ном пу ту са сла бим ин-

тен зи те том са о бра ћа ја;
3) „СРЈ”  – рад ње и по сту па ња, на јав ном пу ту са сред њим, 

од но сно ја ким, ин тен зи те том са о бра ћа ја;
4) „КП”  – ком би на ци ја рад њи и по сту па ња, на јав ном пу ту (у 

на се љу, од но сно ван на се ља) и по ли гон ских рад њи;
5) „К”  – ком би на ци ја рад њи и по сту па ња, на јав ном пу ту (у 

на се љу, од но сно ван на се ља), без по ли гон ских рад њи;
6) „ВН”  – рад ње и по сту па ња, на јав ном пу ту ван на се ља;
7) „О”  – рад ње и по сту па ња, у усло ви ма ка да је во зи ло оп те-

ре ће но;
8) „ТД”  – до дат на те о риј ска обу ка;
9) „ПД”  – до дат на прак тич на обу ка;
10) „ДТ”  – до пун ска те о риј ска обу ка;
11) „ДП”  – до пун ска прак тич на обу ка;
12) „ТИ”  – те о риј ски ис пит;
13) „ПИ”  – прак тич ни ис пит.
По ред ко до ва из ста ва 1. овог чла на, у књи жи ци се упи су ју и 

ко до ви те о риј ске обу ке из пра вил ни ка ко јим се уре ђу је те о риј ска 
и прак тич на обу ка кан ди да та за во за че. Ако прав но ли це има ви ше 
пла но ва те о риј ске обу ке ис пред ко да се упи су је ред ни број пла на.

Код рад ње и по сту па ња „ВН” упи су је се та ко што се та озна-
ка до да је ис пред јед не од озна ка ко до ва рад њи и по сту па ња на јав-
ном пу ту у усло ви ма сла бог (СЛ), сред њег, од но сно ја ког (СРЈ), 
ин тен зи те та са о бра ћа ја или озна ке ко да рад ње  – ком би на ци ја рад-
њи и по сту па ња на јав ном пу ту, без по ли гон ских рад њи (К), ка да 
се цео час, од но сно ча со ви, спро во де на јав ном пу ту ван на се ља.

Код рад ње и по сту па ња „О” упи су је се та ко што се та озна ка 
до да је иза ко да би ло ко је рад ње и по сту па ња, из ста ва 1. тач. 1) –6) 
и 11) овог чла на, ка да се те рад ње и по сту па ња из во де са оп те ре-
ће ним во зи лом.

Код до дат не те о риј ске обу ке „TД” упи су је се при ли ком из во-
ђе ња до дат не те о риј ске обу ке кан ди да та у слу ча је ви ма из чла на. 
351. ст. 9−11. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Код до дат не прак тич не обу ке „ПД” упи су је се при ли ком из-
во ђе ња до дат не прак тич не обу ке кан ди да та у слу ча је ви ма из чла-
на. 351. ст. 9−11. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Код до пун ске те о риј ске обу ке „ДТ” упи су је се при ли ком из-
во ђе ња до пун ске те о риј ске обу ке кан ди да та, на кон за вр ше не те о-
риј ске обу ке пред ви ђе не пла ном те о риј ске обу ке.

Код до пун ске прак тич не обу ке „ДП”, упи су је се при ли ком 
из во ђе ња до пун ске прак тич не обу ке кан ди да та, на кон за вр ше не 
прак тич не обу ке пред ви ђе не пла ном прак тич не обу ке.

Код те о риј ског ис пи та „ТИ” упи су је се при ли ком спро во ђе ња 
те о риј ског ис пи та.

Код прак тич ног ис пи та „ПИ” упи су је се при ли ком спро во ђе-
ња прак тич ног ис пи та.

Члан 13.
Из ве шта ји о оба вље ном оспо со бља ва њу кан ди да та за во за че 

пред ста вља ју скуп по да та ка о оспо со бља ва њу кан ди да та у од ре ђе-
ном пе ри о ду, кла си фи ко ва них и об ра ђе них пре ма зах те ви ма Ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва. 

Члан 14.
По твр де, уве ре ња и еви ден ци је на ве де не у пра вил ни ци ма ко-

ји ма се бли же уре ђу је област оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че 
пот пи су је ди рек тор прав ног ли ца, од но сно ли це ко је он сво јим ак-
том овла сти и исте се ове ра ва ју пе ча том прав ног ли ца.

Члан 15.
О при су ству кан ди да та ча со ви ма те о риј ске обу ке, као и о на-

чи ну спро во ђе ња те о риј ског ис пи та, прав но ли це са чи ња ва аудио-
ви део за пи се це лог то ка сва ког ча са те о риј ске обу ке и аудио-ви део 
за пис це лог то ка те о риј ског ис пи та.

III. РО КО ВИ ЧУ ВА ЊА ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА

Члан 16.
Ре ги стар оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че чу ва се трај но.
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До каз о уру че ним по твр да ма, од но сно уве ре њи ма у пи са ном 
об ли ку прав но ли це чу ва нај ма ње две го ди не од да на уру че ња.

Днев ник те о риј ске обу ке у пи са ном об ли ку се чу ва нај ма ње 
две го ди не, од да на упи са по след њег по да тка.

Књи ге прак тич не обу ке ин струк то ра во жње и књи жи це обу-
ке кан ди да та у пи са ном об ли ку се чу ва ју нај ма ње две го ди не, ра-
чу на ју ћи од да на раз ду жи ва ња књи ге, од но сно од да на за вр ше ног 
оспо со бља ва ња, од но сно пре стан ка оспо со бља ва ња.

Аудио-ви део за пи си сни мље ни аудио-ви део си сте мом се чу-
ва ју за те ку ћу и прет ход ну го ди ну. Си гур но сна ко пи ја аудио-ви део 
за пи са се чу ва за те ку ћу и прет ход ну го ди ну на ме ди ју му не за ви-
сном од цен трал ног ра чу на ра оспо со бља ва ња кан ди да та.

Про пи са не еви ден ци је се чу ва ју у по слов ном про сто ру за ад-
ми ни стра тив не по сло ве прав ног ли ца, у од го ва ра ју ћем про сто ру 
за од ла га ње и чу ва ње про пи са них еви ден ци ја, осим у слу ча је ви ма 
про пи са ним овим пра вил ни ком.

Пре стан ком ра да прав ног ли ца за кљу чу ју се све еви ден ци је, 
а трај но се чу ва ју, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је чу ва-
ње ар хив ске гра ђе, оне за ко је је овим пра вил ни ком то про пи са но.

IV. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 17.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка за кљу чу ју се све 

еви ден ци је про пи са не од ред ба ма Пра вил ни ка о са др жа ју, на чи ну 
во ђе ња и ро ко ви ма чу ва ња еви ден ци ја из обла сти оспо со бља ва ња 
кан ди да та за во за че („Слу жбе ни гла сник РС”, број 53/12) и чу ва ју 
се у прав ном ли цу у ро ко ви ма про пи са ним чла ном 16. овог пра-
вил ни ка.

Еви ден ци је ко је су прав на ли ца во ди ла и за кљу чи ла до 25. 
ок то бра 2012. го ди не чу ва ју се у прав ном ли цу пет го ди на, осим 
Ре ги стра кан ди да та за во за че, Ре ги стра о по ла га њу во зач ких ис пи-
та, Ре ги стра о по ла га њу ис пи та за во за ча трак то ра, Ре ги стра о про-
ве ри зна ња о по зна ва њу са о бра ћај них про пи са и Ре ги стра из да тих 
уве ре ња о по ло же ном во зач ком ис пи ту, ис пи та за во за ча трак то ра 
и про ве ри зна ња о по зна ва њу са о бра ћај них про пи са, ко ји се чу ва-
ју трај но.

Члан 18.
Из у зет но од од ред бе чла на 2. став 2. овог пра вил ни ка, прав-

но ли це до 25. апри ла 2014. го ди не, во ди Ре ги стар оспо со бља ва-
ња кан ди да та за во за че − у пи са ном об ли ку, у фор ми књи ге са ну-
ме ри са ним стра на ма фор ма та А3, чи ји су са др жај и из глед да ти 
у При ло гу 1, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

Кан ди да ти ко ји су до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка 
за по че ли, а ни су за вр ши ли оспо со бља ва ње упи су ју се у ре ги стар 
оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че ко ји се во ди у пи са ном об ли-
ку нај ка сни је пре по чет ка на став ка оспо со бља ва ња.

На кон ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на прав но ли це за кљу чу-
је Ре ги стар оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че у пи са ном об ли ку.

На кон ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на прав но ли це у Ре-
ги стар оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че у цен трал ну ба зу 

по да та ка уно си по дат ке о кан ди да ту, ко ји је за по чео а ни је за вр-
шио оспо со бља ва ње, нај ка сни је пре по чет ка на став ка оспо со бља-
ва ња. 

Члан 19.
Из у зет но од од ред бе чла на 7. став 1. овог пра вил ни ка, прав но 

ли це до 25. апри ла 2014. го ди не, во ди Днев ник те о риј ске обу ке − у 
пи са ном об ли ку, у фор ми књи ге са ну ме ри са ним стра на ма, фор ма-
та А4, при че му ни је оба ве зан унос по да тка о бро ју ли цен це пре-
да ва ча те о риј ске обу ке и ИД бро ју кан ди да та.

На кон ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на прав но ли це за кљу-
чу је Днев ник те о риј ске обу ке у пи са ном об ли ку.

Члан 20.
Из у зет но од од ред бе чла на 8. став 4. овог пра вил ни ка, прав но 

ли це, до 25. апри ла 2014. го ди не, во ди Еви ден ци ју из да тих књи га 
прак тич не обу ке ин струк то ра во жње − у пи са ном об ли ку, у фор-
ми књи ге са ну ме ри са ним стра на ма, фор ма та А4, или А5. Са др жај 
и из глед Еви ден ци је из да тих књи га прак тич не обу ке ин струк то ра 
во жње, у пи са ном об ли ку, дат је у При ло гу 4. ко ји је од штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

На кон ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на прав но ли це за кљу-
чу је Еви ден ци је из да тих књи га прак тич не обу ке ин струк то ра во-
жње у пи са ном об ли ку.

Члан 21.
Из у зет но од од ред бе чла на 10. став 2. овог пра вил ни ка, пре-

пис ли ста књи ге прак тич не обу ке ин струк то ра во жње у цен трал ну 
ба зу по да та ка вр ши ће се на кон 25. апри ла 2014. го ди не.

Члан 22.
Из у зет но од чла на 13. овог пра вил ни ка, Из ве штај о оба вље-

ном оспо со бља ва њу кан ди да та за во за че у пе ри о ду од 1. ју ла до 
31. де цем бра 2013. го ди не, од но сно у пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 25. 
апри ла 2014. го ди не, прав но ли це са чи ња ва и до ста вља у пи са ном 
об ли ку, нај ка сни је до 15. ја ну а ра, од но сно до 15. ма ја 2014. го ди-
не. Са др жај и из глед Из ве шта ја о оба вље ном оспо со бља ва њу кан-
ди да та за во за че дат је у При ло гу 6. ко ји је од штам пан уз овај пра-
вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 23.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о са др жа ју, на чи ну во ђе ња и ро ко ви ма чу ва ња еви ден-
ци ја из обла сти оспо со бља ва ња кан ди да та за во за че („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 53/12).

Члан 24.
Овај пра вил ник сту па на сна гу 26. ок то бра 2013. го ди не.

Број 01-10421/13-2
У Бе о гра ду, 22. ок то бра 2013. го ди не

Ми ни стар,
Иви ца Да чић, с.р.
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