
Службени гласник РС: 105/2012 Датум: 02.11.2012 
ОДЛУКУ 

о одређивању најниже цене теоријске и практичне обуке кандидата за возаче и најниже цене 
за полагање возачког испита 

 
1. Овом одлуком одређује се најнижа цена теоријске и практичне обуке кандидата за возаче, најнижа 

цена за полагање возачког испита и износи, односно део цене који кандидат плаћа правном лицу које врши 
оспособљавање кандидата за возаче (у даљем тексту: правно лице) и део цене који кандидат плаћа 
Министарству унутрашњих послова ради подмирења трошкова учешћа испитивача у испитној комисији. 

 
2. Најнижа  цена  за  теоријску обуку, без пореза  на  додату вредност, за  возаче  моторних  возила  категорије: 

 
1) AM, A1, A2, A и B – износи 11.080,00 динара;  

 
2) C1, C, D1 и D – износи 1.939,00 динара;  

 
3) F – износи 9.695,00 динара.  

 
Најнижа  цена  за  практичну обуку, без пореза  на  додату вредност, за  возаче  моторних  возила  категорије: 

 
1) AM – износи 5.145,00 динара;  

 
2) A1 – износи 14.700,00 динара;  

 
3) A2 – износи 22.050,00 динара;  

 
4) A – износи 29.400,00 динара;  

 
5) B – износи 39.400,00 динара;  

 
6) C1 – износи 14.650,00 динара;  

 
7) C  – износи 21.975,00 динара;  

 
8) D1 и D – износи 15.900,00 динара;  

 
9) C1E и CE – износи 10.255,00 динара;  

 
10) D1E и DE – износи 11.130,00 динара;  

 
11) F – износи 19.700,00 динара.  

 
Најнижа цена једног часа теоријске обуке, без пореза на додату вредност, за возаче моторних 

возила категорије: AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D и F – износи 277,00 динара. 
 

Најнижа цена једног часа практичне обуке, без пореза на додату вредност, за возаче моторних 
возила категорије: 

 
1) AM, A1, A2 и A – износи 735,00 динара,  

 
2) B и F – износи 985,00 динара,  

 
3) С1, С, C1E и CE – износи 1465,00 динара,  

 
4) D1, D, D1E и DE – износи 1590,00 динара.  

 
3. Најнижа цена полагања теоријског испита, без пореза на додату вредност, коју кандидат плаћа 

правном лицу, за возаче моторних возила категорије AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D и F – износи 918,00 динара. 
 

Цена полагања теоријског испита, без пореза на додату вредност, коју кандидат плаћа 
Министарству унутрашњих послова, за возаче моторних возила категорије: 

 
1) AM, A1, A2, A, B и F – износи 792,00 динара;  

 
2) C1, C, D1 и D – износи 1.056,00 динара.  

 
Најнижа  цена  полагања  практичног испита, без пореза  на  додату вредност, коју кандидат плаћа  правном 

 
лицу, за  возаче  категорије  моторних  возила: 

 
1) AM, A1, A2, A и F – износи 1.200,00 динара;  

 
2) B – износи 985,00 динара;  

 
3) C1, C, C1E и CE – износи 1.465,00 динара;  

 
4) D1, D, D1E и DE – износи 1.590,00 динара.  

 
Цена полагања практичног испита, без пореза на додату вредност, коју кандидат плаћа Министарству 

унутрашњих послова, за возаче моторних возила категорије AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE и F – 
износи 985,00 динара. 

 
4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”. 


