
У рубрику □унети знак Xако се доставља доказ 

 

 

____________________________________________________________________ 
(министарство надлежно за послове саобраћаја) 
 

__________________________________________ 
(седиште органа) 
 

 

ЗАХТЕВ 
за издавање сертификата о професионалној оспособљености за превоз терета у 

друмском саобраћају 
 

__________________________________________________________________________ 
(име и презиме подносиоца захтева) 

_____________________________                                _____________________________ 
(име и презиме родитеља)       (место и датум рођења) 
 
 

 ____________________
________________________ 

(ЈМБГ подносиоца захтева)    (држављанство) 

 
__________________________________________________________________________ 

(адреса, телефон, е-маиладреса подносиоца захтева) 

 

Основ за издавање сертификата (обележити један од два случаја): 

□ испит о професионалној оспособљености (члан 10. став 2. Закона о превозу терета у 

друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, број 68/15)) 

□ ослобађање од полагања испита о професионалној оспособљености (члан 10. став 3. 

Закона о превозу терета у друмском саобраћају), уколико подносилац захтева 
(обележити један од пет случајева): 

□ има најмање 10 година радног искуства на пословима управљања у области 
превоза терета у друмском саобраћају; 

□ има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије и 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године на факултету из области саобраћајног инжињерства, 
машинског инжињерства, правних наука или економских наука;  

□ има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије и 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и најмање једна година радног искуства на пословима 
управљања у области превоза терета у друмском саобраћају; 

□ има стечено високо образовање на студијама првог степена и најмање две 
године радног искуства на пословима управљања у области превоза теретау 

             

ЗАХТЕВ СЕ ПОПУЊАВА ЧИТКО, ШТАМПАНИМ 
СЛОВИМАИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИ 
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друмском саобраћају; 

□ има стечено средње образовање и најмање три године радног искуства на 
пословима управљања у области превоза теретау друмском саобраћају. 

- Списак докумената који се прилажу уз захтев: 

□ фотокопија личне карте 

□доказ о уплати административне таксе за захтев за издавање сертификата о 
професионалној оспособљености 

□ доказ о уплати административне таксе за решење о издавању сертификата о 
професионалној оспособљености 

□ доказ о уплати административне таксе за сертификат о професионалној 
оспособљености 

□ доказ о уплати таксе за трошкове поступка полагања од испита о 
професионалној оспособљености 

У случају захтева за издавање сертификата о професионалној оспособљености за јавни 
превоз терета на основу ослобађања од испита доставља се и: 

□фотокопија доказа о одговарајућем стеченом образовањуоверена од стране 
органа надлежног за оверу 

□фотокопија доказа о радном односу или радном ангажовању кандидата са 
одговарајућим радним искуством на пословима управљања у области 
превоза терета у друмском саобраћајуоверена од стране органа надлежног за 
оверу 

- остали докази: 

□ __________________________________________________________________ 

□ __________________________________________________________________ 

□ __________________________________________________________________ 

□ __________________________________________________________________ 

□ __________________________________________________________________ 

□ __________________________________________________________________ 

□ __________________________________________________________________ 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ бр. 18/16), којом је прописано да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
те сходно томе изјављујем да сам наведене доказе у виду оригинала, копија или оверених 
преписа својевољно прибавио и доставио. 

 
 
 

_________________________________                       _______________________________ 
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(место и датум) (име, презиме и потпис подносиоца захтева) 


