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Део 1 - Захтев за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе
картице возача
Део 2 - Припрема фотографије

2

ДЕО 1 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О СТРУЧНОЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ И
КВАЛИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ВОЗАЧА

Захтев за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице
возача (у даљем тексту: „захтев“) подноси возач лично, у једној од овлашћених
експозитура (списак експозитура линк). Сертификат/картицу возач преузима лично у
експозитури у којој је и поднео захтев.
Изузетно, у случају да возач није у могућности лично да преда захтев/преузме
сертификат/картицу овај се поступак може спровести:
1. возач може овластити физичко лице, да у име возача преда захтев односно
преузме сертификат и картицу, при чему овлашћење мора да буде оверено од
стране надлежног органа за оверу;
2. правно лице (послодавац) у којем је возач запослен може овластити запослено
лице из правног лица, да у име возача преда захтев односно преузме сертификат
и картицу. Овлашћење мора бити на меморандуму тог правног лица оверено
потписом и печатом.
НАПОМЕНА: Обавезно је напоменути у овлашћењу да ли се овлашћење односи само за
подношење захтева или и за преузимање сертификата/картице.
Захтев се мора потписати на лицу места, пред службеником који преузима захтев, осим
ако захтев доноси овлашћено лице у експозитуру. У том случају возач, пре предаје
захтева овлашћеном лицу, потписује захтев према упутству.

Елементи обрасца захтева
Образац захтева се штампа на једном листу папира, двострано, и садржи следеће одељке:
ВРСТА ПРЕВОЗА;
РАЗЛОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА;
ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ВОЗАЧУ;
ПОДАЦИ ИЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ;
ПОДАЦИ О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ;
ПРОСТОР ЗА ПОТВРДУ ИСПРАВНОСТИ ПОДАТАКА, УНОС ДАТУМА И
МЕСТА, ФОТОГРАФИЈУ И ПОТПИС ВОЗАЧА;
7. ДЕО КОЈИ ПОПУЊАВА СЛУЖБЕНИК КОЈИ ПРЕУЗИМА ЗАХТЕВ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одељци захтева садрже:
-

поља за уписивање података и
поља („кућице“  ) за одабир (означавање ) појединих ставки из захтева.
Образац захтева се штампа на једном листу папира, двострано!
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Захтев се сматра комплетним, када су попуњена сва предвиђена поља у захтеву.
Некомплетни захтеви неће бити прихваћени!

Сви неопходни подаци који се захтевају морају се попунити читким штампаним
словима, на српском језику, док се одговарајућа поља морају означити са „✘“

1. ВРСТА ПРЕВОЗА
У овом одељку се налазе поља за одабир врсте превоза (једне или обе), за коју се подноси
захтев. Расположива поља за одабир врсте превоза су:
I превоз ТЕРЕТА;
II превоз ПУТНИКА;
III ОБА.
У зависности од врсте превоза за који се подноси захтев, потребно је са „✘“ означити
одговарајуће поље.
Уколико се подноси захтев за сертификат/картицу само за превоз терета потребно је
означити поље I.
1. ВРСТА ПРЕВОЗА (означите са  поље које одговара Вашем
захтеву)

превоз ТЕРЕТА

превоз ПУТНИКА

ОБА

У случају подношења захтева за сертификат/картицу само за превоз путника потребно
је означити поље II.
1. ВРСТА ПРЕВОЗА (означите са  поље које одговара Вашем
захтеву)

превоз ТЕРЕТА

превоз ПУТНИКА

ОБА

Уколико се подноси захтев и за превоз терета и за превоз путника, потребно је
означити поље III.
1. ВРСТА ПРЕВОЗА (означите са  поље које одговара Вашем
захтеву)

превоз ТЕРЕТА

превоз ПУТНИКА

ОБА

НАПОМЕНА:
Уколико возач поднесе захтев за сертификат/картицу и за превоз терета и путника добиће
једну картицу и два сертификата, посебно за терет и посебно за путнике. У вези са
наведеним возачи који имају све категорије а обављају само једну врсту превоза нису у
обавези да поднесу захтев за обе врсте превоза, што са аспекта плаћања јер се сваки
сертификат наплаћује посебно, што са аспекта периодичне обуке у смислу похађања
обавезних семинара за обе врсте превоза.
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2. РАЗЛОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Имајући у виду да се захтев може подносити први пут или поново, у оквиру овог дела
захтева се налазе два пододељка, и то:
- Подношење захтева по ПРВИ ПУТ,
- ПОНОВНО подношење захтева.

»Подношење захтева по ПРВИ ПУТ«
Први пододељак („2а. ПОДНОСИМ ПРВИ ПУТ ЗАХТЕВ ЗА“), односи се на возаче
који ПРВИ ПУТ подносе захтев, садржи два поља за означавање захтева, и то:

I
II

КАРТИЦУ;
СЕРТИФИКАТ.

У зависности од тога да ли се захтев подноси за картицу, сертификат или оба документа
треба означити са „✘“ одговарајуће поље или оба поља.

»Подношење захтева по ПРВИ ПУТ«
У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација:





Фотокопија или испис личне карте возача;
Фотокопија возачке дозволе возача;
Фотографија возача формата 25x35 mm, не старија од 6 месеци (видети Део 2);
Докази о извршеним уплатама (видети Део 3).

»ПОНОВНО подношење захтева«
Други пододељак („2б. ПОНОВО ПОДНОСИМ ЗАХТЕВ ЗА“) односи се на возаче који
ПОНОВО подносе захтев, садржи такође два поља за означавање захтева, и то:

I
II

КАРТИЦУ;
СЕРТИФИКАТ.

000 015
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Потребно је означити са „✘“ РАЗЛОГ поновног подношења захтева.

Разлози за подношење захтева који су наведени у обрасцу захтева су:
а)

губитак/крађа;

б)

промена возачке дозволе;

в)

промена личних података: име, презиме и слика;

г)

истек периода важења;

д)

допуна другом категоријом/категоријама возила;

ђ)

друго.

а) ГУБИТАК/КРАЂА;
У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација:





Фотокопија или испис личне карте возача (само ако је дошло до промене
података у односу на први захтев);
Фотокопија возачке дозволе возача (само ако је дошло до промене података у
односу на први захтев);
Докази о извршеним уплатама (видети Део 3);
Доказ да возач не може да достави картицу на увид (Потврда о пријему огласа
за оглашавање исправе неважећом од стране Службеног гласника Републике
Србије).

б) ПРОМЕНА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ;
У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација:






Фотокопија или испис личне карте возача (само ако је дошло до промене
података у односу на први захтев);
Фотокопија возачке дозволе возача;
Докази о извршеним уплатама (видети Део 3);
Квалификациона картица возача (стара);
Изјава о разлозима за враћање сертификата/картице (потписана од стране
возача).
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в) ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И СЛИКА;
У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација:







Фотокопија или испис личне карте возача;
Фотокопија возачке дозволе возача (само ако је дошло до промене података у
односу на први захтев);
Фотографија возача формата 25x35 mm (видети Део 2) – У случају битније
промене личног изгледа;
Докази о извршеним уплатама (видети Део 3);
Квалификациона картица возача (стара);
Изјава о разлозима за враћање сертификата/картице (потписана од стране
возача).

г) ИСТЕК ПЕРИОДА ВАЖЕЊА;
У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација:








Фотокопија или испис личне карте возача (само ако је дошло до промене
података у односу на први захтев);
Фотокопија возачке дозволе возача (самоако је дошло до промене података у
односу на први захтев);
Фотографија возача формата 25x35 mm (видети Део 2) – У случају битније
промене личног изгледа;
Докази о извршеним уплатама (видети Део 3);
Квалификациона картица возача (стара);
Изјава о разлозима за враћање сертификата/картице (потписана од стране
возача);
Фотокопије сертификата о периодичној обуци (4).

д) ДОПУНА ДРУГОМ КАТЕГОРИЈОМ/КАТЕГОРИЈАМА ВОЗИЛА;
У овом случају се уз уредно попуњен захтев прилаже следећа документација:






Фотокопија или испис личне карте возача (само ако је дошло до промене
података у односу на први захтев);
Фотокопија возачке дозволе возача;
Докази о извршеним уплатама (видети Део 3);
Квалификациона картица возача (стара);
Изјава о разлозима за враћање сертификата/картице (потписана од стране
возача).
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ђ) ДРУГО (неопходно је уписати разлог за подношење захтева, у случају да
разлог за поновно подношење захтева не одговара ниједном од горе наведених).


У складу са разлогом прилаже се одговарајућа документација.

Изузетно, у случају да неко друго лице уместо возача подноси захтев / преузима
картицу односно сертификат мора да достави и:


Овлашћење о предаји захтева за сертификат/картицу и/или преузимању
сертификата/картице

Поред поменутих, овај пододељак садржи и поља за упис бројева ВЕЋ ИЗДАТЕ
картице/сертификата.

БРОЈ КАРТИЦЕ
Број картице се састоји од 6 цифара и уписује се у поље „Број картице која Вам је већ
издата“. Броју претходи префикс SRB, у следећем формату: нпр. SRB 000 015.
000 015

БРОЈ СЕРТИФИКАТА
Број сертификата се састоји из 6 цифара и уписује у поље „Број сертификата који Вам је
већ издат“. У зависности од тога да ли се ради о сертификату за превоз терета или
путника, односно сертификату почетне или периодичне квалификације, број
сертификата треба уписати на следећи начин:
1. СПК/Т 000 015 – у случају сертификата о стручној компетентности којим се
потврђује почетна квалификација за превоз терета;
2. СПК/П 000 015 - у случају сертификата о стручној компетентности којим се
потврђује почетна квалификација у превозу путника;
3. СПО/Т 000 015 - сертификата о стручној компетентности којим се потврђује
периодична обука у превозу терета;
4. СПО/П 000 015 - сертификата о стручној компетентности којим се потврђује
периодична обука у превозу путника.
СПК/Т 000 015
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ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ВОЗАЧУ
Лични подаци возача које треба унети у овај део захтева, разликују се у зависности од
тога да ли је возач држављанин Републике Србије или страни држављанин. У вези с тим
треба са „✘“ означити једно од два поља:
1. „Држављанин Републике Србије“ – означавају држављани Републике Србије;
2. „Страни држављанин“ – означавају страни држављани.

ПЕТРОВИЋ
0 8 1 0 9

МАРКО

МИРОСЛАВ
08 10 1973
НИШ
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 73/2/15
БЕОГРАД
11 010
000073456
ПС ВОЖДОВАЦ
marko.petrovic73@gmail.com

7

3

7

3 5 3
СРБИЈА

2

СРБИЈА
12 06 2024
064 123456

PROMO-TRANS DOO

Уколико сте држављанин Републике Србије уносите податке из личне карте.

Уколико сте страни држављанин уносите податке из пасоша.

У случају да се подноси захтев за поновно издавање више од једног сертификата,
бројеве истих треба раздвојити са косом цртом „ ; “ (СПК/Т 000 015; СПК/П 000 015).
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Поља за унос личних података возача су:
ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН

„Име“ – податак из личне карте

„Име“ – податак из пасоша

„Презиме“ – податак из личне карте

„Презиме“ – податак из пасоша

„Име једног родитеља“ – податак из личне карте „Име једног родитеља“ – самостални податак*
„ЈМБГ“ – податак из личне карте (13 бројева)

„ЈМБГ“ – Не попуњава ово поље

„Датум рођења“ – податак из личне карте

„Датум рођења“ – податак из пасоша

„Место рођења“ – податак из личне карте

„Место рођења“ – податак из пасоша

„Држава рођења“ – податак из личне карте

„Држава рођења“ – податак из пасоша

„Адреса пребивалишта (улица и број)“
– податак из личне карте
„Град“ – податак из личне карте

„Адреса пребивалишта (улица и број)“
– податак из доказа о пребивалишту
„Град“ – податак из доказа о пребивалишту

„Поштански број“ – самостални податак*

„Поштански број“ – самостални податак*

„Држава“ – податак из личне карте

„Држава“ – податак из доказа о пребивалишту

„Број личне карте“ – податак из личне карте

„Број пасоша“ – податак из пасоша

„Лична карта важи до“ – податак из личне карте „Пасош важи до“ – податак из пасоша
„Личну карту издао“ – податак из личне карте

„Пасош издао“ – податак из пасоша

„Е-mail адреса“ – самостални податак*

„Е-mail адреса“ – самостални податак*

„Број телефона“ – самостални податак*

„Број телефона“ – самостални податак*

„Радно-правни статус“
1) „незапослен“,
2) „запослен“,
3) „друго“ – уписати врсту запослења уколико
ниједно од понуђених поља није
одговарајуће.

„Радно-правни статус“
– податак из радне дозволе

„Запослен код (назив послодавца)“
– самостални податак*

„Запослен код (назив послодавца)“
– податак из радне дозволе

* самостални податак је податак који се не налази у документима: лична карта, возачка
дозвола, пасош, радна дозвола, доказ о пребивалишту, већ га возач уноси самостално.
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3. ПОДАЦИ ИЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ
Део захтева који се односи на податке из возачке дозволе садржи део о основним
подацима и део o категоријама возила.

000014568
ПС ВОЖДОВАЦ
СРБИЈА
12

02

2024

Од података из возачке дозволе у одговарајућа поља је неопходно уписати:
1. „Број возачке дозволе“ - број возачке дозволе, означен редним бројем „5“ у
возачкој дозволи (9 бројева - нпр. 000018974);
2. „Возачку дозволу издао“ - назив надлежног органа који је издао возачку дозволу,
означен редним бројем „4c“ у возачкој дозволи;
3. „Држава која је издала дозволу“ - назив државе која је издала дозволу, назив је
у наслову документа;
4. „Возачка дозвола важи ДО“- датум до ког важи возачка дозвола, означен
редним бројем „11“ у возачкој дозволи;
У табели у којој су приказане категорије возила C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE у колону
„Важи ОД“ (под редним бројем „10“ у возачкој дозволи) треба уписати датум (датуме)
почетка важења дозволе само за категорије возила којим возач има право управљања.

21.08.1991.

05.08.1998.

21.08.1991.

05.08.1998.

07.03.2002.

07.03.2002.

07.03.2002.

07.03.2002.
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4. ПОДАЦИ О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ
Део захтева који се односи на стручну спрему садржи поља за означавање стручне спреме
возача. У зависности од стеченог образовања, потребно је са „✘“ означити одговарајуће

Техничка школа "12.фебруар", Ниш

Возач моторних возила

поље.
У делу који се односи на основно образовање (поље „Основно образовање“) могуће је
означити поља „Да“ и „Не“, у зависности да ли је возач стекао основно образовање или
не.
Уколико је возач стекао средње образовање (поље „Средње образовање“), неопходно је
означити поље са бројем година средњег образовања које је возач стекао. У поље „Назив
средње школе и место“ треба уписати назив и место средњошколске установе коју је
возач похађао, као и образовни профил/занимање возача (поље „Образовни
профил/занимање“).
У случају да возач има стечено високо образовање (поље „Високо образовање“),
потребно је означити број година проведених у високошколској установи и у поље
„Назив високошколске установе и место“ уписати назив и место високошколске
установе. Стручно, односно академско звање је потребно уписати у поље
„Стручно/Академско звање“.

5. ПРОСТОР ЗА ПОТВРДУ ИСПРАВНОСТИ
ПОДАТАКА, УНОС ДАТУМА И МЕСТА,
ФОТОГРАФИЈА И ПОТПИС ВОЗАЧА
У овом делу захтева возач својим потписом, у предвиђеном пољу на обрасцу, потврђује
да:
1. је сагласан да Агенција за безбедност саобраћаја може да користи његове личне
податке, у складу са важећим законским прописима;
2. су сви подаци у захтеву тачни и да су приложена документа веродостојна.
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Такође, у овом делу захтева се налазе поља за датум и место подношења захтева, оквир
за лепљење фотографије и унос потписа возача.

Датум
подношења
захтева

Фотографија
возача

10
12
2018.
Београд
у

»ПОТПИС«
Потпис у целини мора бити унутар простора означеног за потпис, иначе ће се захтев
сматрати некомплетним!
Пример:

ПОТПИС ВОЗАЧА

ПОТПИС ВОЗАЧА

Потпис мора бити унутар
означеног простора

Потпис мора бити унутар
означеног простора
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6. ДЕО КОЈИ ПОПУЊАВА СЛУЖБЕНИК КОЈИ
ПРЕУЗИМА ЗАХТЕВ
Овај део захтева садржи списак докумената које возач доставља експозитури:
1. Фотокопија или испис личне карте возача;
Обавезна документа
2. Фотокопија возачке дозволе возача;
3. Фотографија возача формата 25x35 mm, не старија од 6 месеци;
4. Докази о извршеним уплатама;
5. Квалификациона картица возача (уколико је поседује);
6. Фотокопија школске дипломе;
7. Доказ да возач не може да достави картицу на увид (Потврда о пријему огласа за
оглашавање исправе неважећом од стране Службеног гласника Републике
Србије);
8. Изјава о разлозима за враћање сертификата/картице (потписана од стране возача);
9. Овлашћење о предаји захтева за сертификат/картицу и/или преузимању
сертификата/картице.
Додатна документа у зависности од
разлога подношења захтева
Поред поменутих, страни држављани су у обавези да доставе додатна документа:
1. Фотокопију Потврде о привременом боравку или сталном настањењу у
Републици Србији;
2. Фотокопију радне дозволе;
3. Фотокопију путне исправе (пасош).

С обзиром на то да поменутим документима возач потврђује веродостојност података у
захтеву, оператер након провере сваког документа означава поље испред истог, уписује
назив и место експозитуре и својим потписом потврђује да је захтев комплетан.
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ДЕО 2 – ПРИПРЕМА ФОТОГРАФИЈЕ
Фотографија која се доставља уз захтев мора да буде:
1. у боји, без сенки и рефлексије,
2. димензија 25 x 35 mm,
3. приказано лице возача, сликано спреда, тако да је лице видљиво и да заузима 7080% висине фотографије,
4. задовољавајућег квалитета и стања папира фотографије,
5. равномерно осветљена позадина, једнобојна, светле и благо контрастне боје у
односу на боју лица. Позадина не сме бити тамна.
Позиција за фотографију се налази на полеђини обрасца захтева, на горњој половини
стране.

Фотографију је потребно залепити у оквир предвиђен за то тако да фотографија није ни
на који начин прекривена нечим.
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