
Образац 1. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

Београд 

Булевар Михајла Пупина 2 

ПРИЈАВА 

1. за полагање стручног испита за предавача теоријске обуке, 

2. за полагање поправног испита, 

3. за присуство на семинару унапређења знања, 

4. за присуство на семинару унапређења знања и излагање семинарског рада на тему: 

_______________________________________________________________________________, 

5. за полагање испита провере знања за обнављање дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке. 

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 ЗАПОСЛЕЊУ 

Степен стручне спреме:  

Подаци о врсти стручне спреме 

(стручни или академски назив): 

Возачке категорије и датум издавања:  

Тренутно запослен/а у:  

На одређено/неодређено: 

Године радног искуства: 

  

ПОДАЦИ О ИЗДАТОЈ ЛИЦЕНЦИ 

Датум издавања лиценце:  

Број издате лиценце: 

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

Испит полажем: _____ пут 

У __________, дана __/ __/ _____. године 

Пријаву примио    Потпис подносиоца пријаве 

         

 



УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Образац попунити читко штампаним словима. 

Заокружити редни број испред назива, односно врсте испита за чије полагање се кандидат пријављује. 

За полагање стручног испита, уз попуњени образац пријаве потребно је приложити: 

1) доказ о испуњавању услова у погледу стручне спреме прописане чланом 221. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, и то: 

(1) оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој/високој стручној спреми 

саобраћајне струке смер друмски саобраћај или 

(2) оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној високој стручној спреми друге струке 

и доказ о стеченом радном искуству у области безбедности саобраћаја на путевима у трајању од 

најмање пет година. 

2) доказ о уплати трошкова за полагање стручног испита, по важећој тарифи. 

За полагање поправног испита, уз попуњени образац пријаве потребно је приложити доказ о уплати 

трошкова за полагање поправног испита, по важећој тарифи. 

За присуство на семинару унапређења знања, уз попуњени образац пријаве потребно је приложити доказ 

о уплати трошкова за присуство на семинару унапређења знања, по важећој тарифи. 

За присуство на семинару унапређења знања и излагање семинарског рада, уз попуњени образац 

пријаве потребно је приложити доказ о уплати трошкова за присуство на семинару унапређења знања, по 

важећој тарифи. 

За полагање испита провере знања, уз попуњен образац пријаве за обнављање дозволе (лиценце) 

потребно је приложити: 

1) евиденциону књижицу предавача теоријске обуке и 

2) доказ о уплати трошкова за полагање испита провере знања, по важећој тарифи. 
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