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стварање једнаких могућности за све уз поштовање различитости 

 
ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 

   Полагање возачког испита за особе с инвалидитетом се не разликује 

знатно од полагања за особе без инвалидитета.  Правилник о учешћу у 

саобраћају моторним возилом је исти  за сва лица, полагање возачког 

испита које се састоји из теоријског и практичног дела као и полагања прве 

помоћи је исто, приручник и књиге као и пробне тестове добијате у ауто 

школи. 

   Након полагања теоријског дела примењу је се обука на практичном 

делу, вожња моторног возила с инструктором.  

   Оно на шта је потребно обратит пажњу јесте да ли ауто школа поседује 

возило прилагођено особама с инвалидитетом и њиховим потребама како 

би безбедно учествовали у обуци и саобраћају. Ако ауто школа не поседује 

возило прилагођено особама с инвалидитетом постоји опција да се обука и 

полагање обаваља на сопственом воилу, у том случају потребно је 

испунити следеће услове: 

- у возило је потребно уградити дупле  ножне команде о свом трошку. 

- возило је потребно да буде пријављено у Ауто Школу у којој се врши 

обука и полагање. 

- возило на ком се врши обука и полагање може да буде с аутоматцким 

мењачем 

  Особе с инвалидитетом приликом обуке и полагања возачког испита 

немају  ни један вид  финансијског попуста.  

У прилогу таблица оквирног ценовника  за полагањ евозачког испита: 
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Теоријска обука (40 часова) 40x400,00 рсд 16.000 дин 

Практична обука (40 часова) 40x1.400,00 рсд 56.000 дин 

Испит из теста 5.000 дин 

Испит изи вожње 5.000 дин 

Цена тренажног часа 

(за кандидате који већ поседују возачку дозволу) 
1.100 дин 

Лекарско уверење зависи од ауто школе – негде се плаћа ГРАТИС 

Прва помоћ 5.000 дин 

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО: 

• Лична карта 

• Навршених 16 година 

 

ТЕОРИЈСКА ОБУКА ПО НОВОМ ПРАВИЛНИКУ 

По новим прописима теоријски део обуке постаје обавезан, и предвидјено 

је најмање 40 часова (30 часова предавања и 10 вежби). Час траје 45 мин. а 

кандидат у току дана може имати највише три часа, са паузама од по 10 

минута измедју њих. 

  

Будући возачи мораће да одслушају предавања, науче прописе и положе 

тестове пре него што крену са часовима практичне обуке. 

 

ПРАКТИЧНА ОБУКА ВОЖЊЕ 

Почетак обуке тек након одслушане теоретске обуке и положеног теста. 

Комплетна обука садржи 40 часова вожње од по 45 минута. Кандидат у 

току дана може имати највише два часа вожње. 
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Возачки испит се састоји из практичног и теоретског дела. 

Теоретски део се полаже у просторијама ауто школе Павлин на адреси: 

Гандијева 99 локал бр 7. 

Положен тест важи годину дана и у том времену се мора положити возачки 

испит. 

ПРАКТИЧАН ИСПИТ: 

Кандидат случајним избором бира један од 15 испитних задатака који су 

ковертирани, након упознавања са трасом односно релацијом испитног 

задатка креће испит. Почетак и крај испита је на полигону ауто школе, 

северна страна хале Арена. 

Практични део испита се прво обавља на уређеном простору полигону, где 

кандидат показује основне вештине у управљању возилом нпр: 

– визуелна провера возила, 

– припрема за полазак, 

– одржавање правца у једној саобраћајној траци, 

– кретање возилом уназад са променом саобрацајне траке, 

– убрзавање и коцење 

– полукружно окретање измедју линија са маневром, 

– паркирање подужно вожњом уназад, 

– паркирање под правим углом вожњом уназад 

  

Уколико кандидат положи полигонски део испита следи вожња улицама 

града испитном трасом коју је кандидат извукао на почетку полагања. По 

завршетку испита следи оцена возачке вештине и знања. 

Трајање возачког испита траје најмање 35 минута вожње у саобраћају. 

 

mailto:mimozemosve22@gmail.com
http://www.mimozemosve.rs/


                                        Ми можемо све 

                                            Коло српских сестара 3/3/37, 21000 Нови Сад 
                                            ПИБ: 112852817 
                                            Матични број: 28335598 
                                            Тел: +381 64 279 66 21 
                                            mimozemosve22@gmail.com 
                                            www.mimozemosve.rs 
 
 

Удружење Ми можемо све основано је са циљем да кроз инклузивне програме утиче  на 
стварање једнаких могућности за све уз поштовање различитости 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ВОЗАЧА Б КАТЕГОРИЈЕ САДРЖИ 4 

ПРЕГЛЕДА: 

1. офталмолог 

2. неуропсихијатар 

3. психолог 

4. медицина рада – преглед и закључак 

Цена лекарског прегледа и добијање уверења је 2.500,00 рсд-а 

 

ВАЖНОСТ ЛЕКАРСКОГ УВЕРЕЊА 

је 1 година за отпочињање и завршетак обуке од дана издавања, док за 

добијање возачке дозволе лекарско уверење не сме бити старије од 6 

месеци. Уколико кандидат у том року не заврши обуку и не извади возачку 

дозволу из било којих разлога, обавезан је да извади ново лекарско 

уверење о свом трошку. 
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