
Образац 2.  

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

место  

   

датум  

   

ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА 

за вршење послова приватног обезбеђења  
   

А. Подаци о кандидату  

 

   (име, име једног родитеља и презиме кандидата)    

                                          
 

   

   (ЈМБГ кандидата)     

         
 

   

   (Број личне карте кандидата)     

(ниво образовања, врста и степен школске спреме)  

(место и адреса пребивалишта кандидата) 

         

   (врста програма за чију проверу обучености се полаже и лиценце)    

Б. Испитна комисија  

Председник           

   

 

 
Област 1 испитно питање  Испитивач    

Област 2 испитно питање  Испитивач    

Област 3 испитно питање  Испитивач    

Област 4 испитно питање  Испитивач    

Област 5 испитно питање  Испитивач    

   

 

 



Г. Одлука испитне комисије  

1. Кандидат ЈЕ - НИЈЕ положио/ла стручни испит за вршење послова приватног обезбеђења према:  

   1)  Програму стручне обуке за вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања, 

може се пријавити за полагање стручног испита ради стицања:  

      а) Лиценце за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања (ПР1);  

   2)  Програму стручне обуке за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања 

реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, може се 

пријавити за полагање испита ради стицања:  

      а) Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја (ЛФ1);  

      б) Лиценце за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем (ЛФ2);  

   3)  Програму стручне обуке за вршење послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система 

техничке заштите, може се пријавити за полагање испита ради стицања:  

      а) Лиценце за вршење послова планирања система техничке заштите (ЛТ1);  

      б) Лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите (ЛТ2).  

   4)  Програму стручне обуке за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке 

заштите и обуке корисника, може се пријавити за полагање испита ради стицања:  

      а) Лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке 

корисника (ЛТ3).  

 

2. Кандидат полаже поправни испит 

          Из области број ________ 

          Из области број ________  

 

У ______________, дана _____._____.20____. године  

 

 

секретар     председник Комисије  

____________________     ________________________  
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