
Образац 1.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

Београд 
Булевар Михајла Пупина 2  

ЗАХТЕВ  

1. за издавање дозволе (лиценце) за испитивача  

2. за обнављање дозволе (лиценце) за испитивача 
3. за замену дозволе (лиценце) за испитивача  

ЛИЧНИ ПОДАЦИ  

Име, име једног родитеља, презиме:  

ЈМБГ:  

Датум рођења:  

Место рођења, држава:  

ПОДАЦИ О ПРЕБИВАЛИШТУ  

Место:  

Улица и кућни број:  

Поштански број:  

Телефон/Моб:  

E-mail:  

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ И ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ  

Подаци о стручној спреми:  

Број уверења о положеном стручном испиту:  

Датум и место полагања стручног испита:  

ПОДАЦИ ИЗ ДОЗВОЛЕ (ЛИЦЕНЦЕ) И ЕВИДЕНЦИОНЕ КЊИЖИЦЕ ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ  

Датум издавања дозволе (лиценце):  

Број издате дозволе (лиценце):  

Датум издавања евиденционе књижице:  

Број евиденционе књижице:  

ПОДАЦИ ИЗ ДОЗВОЛЕ (ЛИЦЕНЦЕ) И ЕВИДЕНЦИОНЕ КЊИЖИЦЕ ИСПИТИВАЧА  

Датум издавања дозволе (лиценце):  

Број издате дозволе (лиценце):  

Датум издавања евиденционе књижице:  

Број евиденционе књижице:  

НАПОМЕНА: Обавезно прочитати упутство за попуњавање захтева на полеђини овог обрасца.  

У _______________, дана _______/_______/_________. године  

Захтев примио     Потпис подносиоца захтева  

         

         

 



УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

Образац попунити читко штампаним словима.  

Заокружити редни број испред назива захтева који испитивач подноси.  

За издавање дозволе (лиценце) за испитивача, уз попуњени образац захтева потребно је приложити:  

1) фотокопију уверења о положеном стручном испиту за испитивача и  

2) доказ о уплати трошкова за издавање дозволе (лиценце) за испитивача, по важећој тарифи.  

За обнављање дозволе (лиценце) за испитивача, уз попуњени образац захтева потребно је приложити:  

1) евиденциону књижицу испитивача,  

2) фотокопију дозволе (лиценце) за инструктора вожње,  

3) две идентичне фотографије у боји, димензија 25x30мм, које нису старије од шест месеци и  

4) доказ о уплати трошкова за издавање дозволе (лиценце) за испитивача, по важећој тарифи.  

За замену дозволе (лиценце) за испитивача, уз попуњени образац захтева потребно је приложити:  

1) дозволу (лиценцу) за испитивача, осим у случају ако је дозвола (лиценца) изгубљена или украдена,  

2) изјаву о разлозима и околностима због којих се тражи замена дозволе (лиценце) за испитивача, потписана од стране подносиоца 

захтева.  

3) оверену фотокопију стечене (јавне школске исправе) школске дипломе за инструктора вожње за другу (додатну) категорију или 
категорије, у случају допуне дозволе (лиценце) за испитивача другом категоријом или категоријама и  

4) доказ о уплати трошкова за издавање дозволе (лиценце) за испитивача, по важећој тарифи.  
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