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Услови за управљање возилом
Возачка дозвола ће се издати лицу:

• које испуњава старосне услове,
• које испуњава здравствене услове,
• које има пребивалиште или одобрен

привремени боравак од најмање 6 месеци у
Републици Србији,

• које је положило возачки испит за возача
одређене категорије моторних возила,
односно скупа возила,

• које је положило испит из прве помоћи,
• коме није забрањено управљање моторним

возилом, односно скупом возила.



Возачке дозволе за категорије 
моторних возила

• АМ - Мопеди, лаки трицикли или лаки
четвороцикли,

• A1 - Мотоцикли чија радна запремина
мотора није већа 125 см3 и снаге мотора до
11 kW чији однос снаге мотора и масе возила
није већи од 0,1 kW/kg и тешки трицикли
чија снага мотора не прелази 15 kW,

• А2 - Мотоцикли чија снага мотора није већа
од 35kW и чији однос снаге мотора и масе
возила није већи од 0,2 kW/kg,

• А - Мотоцикли и тешки трицикли чија снага
мотора прелази 15 kW,



• В1 - Тешки четвороцикли,
• B - Моторна возила, осим возила категорије А,

А1, А2, АМ, F и М, чија највећа дозвољена маса
није већа од 3.500kg и која немају више од осам
места за седење не рачунајући седиште за возача,

• BЕ - Скуп возила чије вучно возило припада
категорији В, највећа дозвољена маса прикључног
возила је већа од 750 kg, а није већа од 3.500 kg,

• C1- Моторна возила, осим возила категорије А,
А1, А2, АМ, F, М, В, D и D1, чија је највећа
дозвољена маса већа од 3.500 kg, а није већа од
7.500 kg,



• C1Е - Скуп возила чије вучно возило спада у
категорију C1, а највећа дозвољена маса
прикључног возила прелази 750 kg и највећа
дозвољена маса скупа не прелази 12.000 kg, као и
скуп возила чије вучно возило спада у категорију
В, а највећа дозвољена маса прикључног возила
прелази 3.500 kg и највећа дозвољена маса скупа
возила не прелази 12.000 kg,

• C - Моторна возила, осим категорије А, А1, А2,
АМ, F, М, В, D и D1, чија је највећа дозвољена
маса већа од 3.500 kg,

• CЕ - Скуп возила чије вучно возило припада
категорији C, а највећа дозвољена маса
прикључног возила је већа од 750 kg,



• D1 - Моторна возила за превоз лица, која осим
седишта за возача имају више од осам, а највише
16 седишта и чија максимална дужина не прелази
осам метара,

• D1E - Скуп возила чије вучно возило припада
категорији D1, а највећа дозвољена маса
прикључног возила је већа од 750 kg

• D - Моторна возила за превоз лица, која осим
седишта за возача имају више од осам седишта,

• DЕ - Скуп возила чије вучно возило припада
категорији D, а највећа дозвољена маса
прикључног возила је већа од 750 kg,

• F - Трактори са или без прикључних возила и
радне машине,

• М - Мотокултиватор.



Старосни услови за добијање возачке дозволе
Возачку дозволу може добити лице које је 
навршило:

 15 година за категорију M,
 16 година за категорију F,
 16 година за категорије АМ и А1,
 18 година за категорију А2,
 18 година за категорије B, В1 и BЕ,
 18 година за категорије C1 и C1Е,
 21 годину за категорије С, CЕ, D1, D1Е,
 24 године за категорије D и DЕ,



 24 године за категорију А, осим за лица која
возачку дозволу за категорију А2 поседују најмање
две године

 Изузетно, ученик средње школе који се образује за
занимање возач моторних возила мора имати
навршених 18 година живота за добијање возачке
дозволе категорије C и СЕ

 Изузетно, возачку дозволу за категорију C може
добити лице које наврши 18 година, а за категорију
D лице које наврши 21 годину ако управља
возилом које користе возила ватрогасне службе и
возила за очување јавног реда и мира, односно
одбране



• Возачка дозвола за категорије F и M ће се издати и
без прилагања доказа о:

а) положеном испиту прве помоћи
б) забрани управљања моторним возилом, односно

скупом возила



Пробна возачка дозвола 
 Лицу које испуњава све услове за управљање

возилом B категорије, а није навршило 18 година
живота издаће се пробна возачка дозвола кад
наврши 17 година, са роком важења од једне
године.

 Пробна возачка дозвола се може користи само у
Републици Србији.

 Возач који има пробну возачку дозволу B
категорије не сме да започне и управља возилом
без надзора лица у возилу које има возачку дозволу
B категорије у трајању од најмање пет година.



 Возач који има пробну возачку дозволу не сме да
управља моторним возилом у периоду од 23,00 до
5,00 сати, користи телефон и друга средства за
комуникацију за време вожње.

 Возач који има пробну возачку дозволу се не сме
кретати брзином већом од 90% од брзине која је
дозвољена на делу пута којим се креће.

 Моторно возило, којим управља возач који има
пробну возачку дозволу, мора бити означено
посебном ознаком “П“, која мора бити на
видљивом месту са предње и задње стране возила.

 Пробна возачка дозвола издаје се са роком важења
од једне године.



 Возачку дозволу и пробну возачку дозволу, издаје територијално 
надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих 
послова на чијем подручју лице коме се издаје дозвола има 
пребивалиште, а лицу које због запослења, студирања или 
других оправданих разлога борави ван места пребивалишта 
дуже од три месеца, као и странцу коме је одобрен привремен 
боравак дужи од три месеца, може издати надлежна 
организациона јединица Министарства унутрашњих послова на 
чијем подручју лице има боравиште.

 Нико не може у исто време користити две возачке дозволе 
издате од стране две државе.

 Возачка дозвола за управљање моторним возилима издаје се на 
рок од 10 година, а лицима старијим од 65 година живота - на 
рок важења до највише пет година, према налазу и мишљењу 
датом у уверењу о здравственој способности.

 Лицима која у време издавања возачке дозволе имају више од 
55 година живота возачка дозвола издаје се са роком важења до 
навршене 65. године живота.



Психофизички услови за управљање возилом
 Возач који је неспособан за безбедно управљање

возилом, односно у толикој мери уморан, односно
болестан или је у таквом психичком стању да није
способан да безбедно управља возилом, не сме да
управља возилом у саобраћају.

 Возач не сме да управља возилом у саобраћају на
путу нити да почне да управља возилом ако је под
дејством алкохола и /или психоактивних
супстанци.

 Под дејством алкохола је возач, односно лице за
које се анализом одговарајућег узорка крви утврди
садржај алкохола већи од 0,30 mg/ml



• Када учествује у саобраћају не сме да има у
организму психоактивних супстанци или алкохола
или да показује знаке поремећаја, које су
последица конзумирања алкохола и/или
психоактивних супстанци:(0,00 mg/ml)

1. Возач моторног возила које је регистровано за
превоз више од осам лица, односно чија је највећа
дозвољена маса већа од 3500 кг.

2. Возач моторног возила који обавља јавни превоз
лица, односно ствари.



3. Возач возила којим се превозе опасне материје,
односно врши ванредни превоз.

4. Возач возила категорије A1, A2, AM и A.
5. Инструктор вожње.
6. Кандидат за возача током практичне обуке и

полагања практичног дела возачког испита.
7. Возач са пробном возачком дозволом.
8. Лице које надзире возача са пробном возачком

дозволом.
9. Испитивач на практичном делу возачког испита.
10. Возач возила са правом првенства пролаза и возач

возила под пратњом.



Одузимање возачке дозволе
• Територијално надлежна организациона јединица

Министарства унутрашњих послова која возача
води у евиденцији одузеће возачку дозволу возачу
који возилом не управља савесно и на прописан
начин.
Сматра се да возач не управља возилом савесно и

на прописан начин ако је испуњен најмање један
од услова:

1. има 18 или више казнених поена,
2. уколико је правноснажном пресудом осуђен за

кривично дело против безбедности јавног
саобраћаја, које за последицу има смрт лица,



3. уколико је више од једном у року од пет година
правноснажно осуђен за кривично дело против
безбедности јавног саобраћаја, које за последицу
има тешке телесне повреде другог лица,

4. уколико је више од једном у року од три године
правноснажно осуђен за кривично дело против
безбедности јавног саобраћаја, које за последицу
има телесне повреде другог лица или имовинску
штету.



• Изузетно, возач који има пробну возачку дозволу
сматраће се да не управља возилом савесно и на
прописан начин ако има 9 или више казнених поена.

• Казнени поени се бришу након истека 24 месеца од
дана правноснажности одлуке о прекршају.

• Казнени поени који су возачу изречени за време
поседовања пробне возачке дозволе важе и након
стицања возачке дозволе до њиховог брисања у
складу са законом



Лицу коме је одузета возачка дозвола из разлога што
није савесно и на прописан начин управљало
возилом у саобраћају на путу може поново бити
издата возачка дозвола, на његов захтев:
• ако је на посебном здравственом прегледу

утврђено да је способан за возача одређених
категорија моторних возила, односно скупова
возила,

• ако је присуствовао обавезном семинару
унапређења знања из безбедности саобраћаја,

• ако је положио испит из области унапређења знања
из безбедности саобраћаја,



 ако је измирио обавезу плаћања изречене новчане
казне за прекршаје због којих су му изречени
казнени поени, односно ако је измирио обавезу
плаћања изречене новчане казне за кривична дела
због којих му је одузета возачка дозвола, односно
ако је издржао изречену казну затвора за наведене
прекршаје, односно кривична дела,

 ако су извршене све мере забране управљања
моторним возилом које су му изречене.



 Заштитна мера, односно мера безбедности забране 
управљања моторним возилом сматра се извршеном када 
територијално надлежна организациона јединица 
Министарства унутрашњих послова, на основу 
правноснажне одлуке органа, односно суда који је меру 
изрекао, то возачу саопшти у писаној форми и тај податак 
евидентира у регистар возача, односно регистар страних 
возача којима је изречена заштитна мера, односно мера 
безбедности.

 Заштитна мера, односно мера безбедности почиње да тече 
од дана кад је возачу саопштена. 



 Трамвајем може управљати возач који има возачку дозволу 
за управљање моторним возилом "B" категорије и посебну 
дозволу за управљање трамвајем коју издаје Агенција.

 Дозволу за управљање трамвајем може стећи лице које је 
навршило 21 годину живота, положило испит за 
управљање трамвајем као и да му одлуком надлежног 
органа није изречена мера забране управљања моторним 
возилом.

 Када управља трамвајем возач мора имати код себе 
посебну дозволу за управљање трамвајем и возачку 
дозволу и дужан је да је стави на увид овлашћеном лицу. 

 Агенција организује обуку за возача трамваја и организује 
и спроводи испит за возаче трамваја. 





 Возачки испит се састоји из две целине: теоријског испита 
и практичног испита.

 Кандидат је положио возачки испит када положи теоријски 
испит и практични испит.

 Теоријски испит се полаже путем теста чија испитна 
питања обухватају садржај програма .

 Практични испит се полаже из управљања возилом на 
уређеном полигону и у саобраћају на јавном путу и том 
приликом се утврђује да ли кандидат за возача има знања, 
вештину и поступања у складу са одредбама закона. 



Хвала на пажњи.


