РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Београд
Булевар Михајла Пупина бр. 2
ПРИЈАВА
1)
2)
3)
4)

за похађање програма стручног оспособљавања за ревизора
за полагање стручног испита за ревизора
за похађање програма стручног усавршавање ревизора
за полагање испита провере знања за ревизора

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Име, име једног родитеља, презиме:
ЈМБГ:
Датум рођења:
Место рођења, држава:
2. ПОДАЦИ О ПРЕБИВАЛИШТУ
Место:
Улица и кућни број:
Поштански број:
Телефон/Моб:
Е-mail:
3. 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:
4. ПОДАЦИ О ИЗДАТОЈ ЛИЦЕНЦИ
Датум издавања лиценце:
Број издате лиценце:
НАПОМЕНА: Обавезно прочитати упутство за попуњавање пријаве на полеђини овог обрасца.

У__________________, дана ____/___/_____. године
Пријављујем се за правно лице (заокружити):

Потпис подносиоца пријаве

1. АМСС - ЦМВ д.о.о.
2. Универзитет у Београду,
Саобраћајни факултет
Датум за који се пријављујем:
______________________

* потпис у виду пуног имена и презимена мора
бити унутар означеног простора у једном реду

1/3

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Образац попунити читко штампаним словима.
Заокружити редни број испред врсте похађања, односно полагања испита, за које се кандидат пријављује.
За похађање програма за стручно оспособљавање ревизора, уз попуњени образац пријаве (попуњавају
се подаци под редним бројевима 1, 2 и 3) потребно је приложити:
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању најмање студије другог степена (мастер академске
студије) саобраћајне струке – усмерења друмски саобраћај, односно најмање завршене студије другог
степена (мастер академске студије) грађевинске струке – усмерења путеви и железнице;
2. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства у области безбедности друмског
саобраћаја, односно пројектовања путева;
3. потврду из МУП-а да није правноснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за
обављање послова ревизора и проверавача, а нарочито: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја
на путевима, преваре у осигурању, из група против живота и тела, против полне слободе, против привреде,
из групе против здравља људи, а у вези са опојним дрогама, противправног саобраћаја, против државних
органа и против службене дужности, у последњих пет година, као и да се против њега не води истрага за
ова кривична дела, односно да није подигнута оптужница за ова кривична дела (потврда из СУД-а);
4. фотокопију или очитану личну карту,
5. две идентичне фотографије у боји, димензија 25x30mm које нису старије од шест месеци и
6. након усвајања Уредбе о ценама доставити доказ о уплати трошкова;
Образложење: Како уредба о ценама није усвојена, кандидат ће накнадно бити обавештен о таксама које
треба да уплати и инструкцијама за уплату, зависно од тога за шта се пријавио.
7. доказ о уплати Републичке административне таксе.
За полагање стручног испита за стицање лиценце за ревизора, уз попуњени образац пријаве
(попуњавају се подаци под редним бројевима 1, 2 и 3) потребно је приложити на увид Потврду о успешно
завршеном програму стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора.
За полагање испита провере знања, уз попуњен образац пријаве потребно је приложити:
1) потврду из МУП-а да није правноснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за
обављање послова ревизора и проверавача, а нарочито: тешка дела против безбедности јавног
саобраћаја на путевима, преваре у осигурању, из група против живота и тела, против полне
слободе, против привреде, из групе против здравља људи, а у вези са опојним дрогама,
противправног саобраћаја, против државних органа и против службене дужности, у последњих
пет година, као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно да није
подигнута оптужница за ова кривична дела (потврда из СУД-а);
2) Уверења о похађању програма стручног усавршавања ревизора;

Пријављивање кандидата се врши преко писарнице Агенције за безбедност саобраћаја, ул. Булевар
Михајла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд (Палата Србија - улаз исток).
Ближе информације кандидати могу добити на контакт телефон: 011/3117298 или путем мејла:
rsirsa@abs.gov.rs
Адреса:
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Булевар Михајла Пупина 2 (исток)
11070 Београд
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На основу члана 15. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", број
87/2018) (у даљем тексту: Закон), дајем следећу

ИЗЈАВУ
о пристанку/сагласности на обраду података о личности
Ја ___________________________ из _________________________, као лице на које се
подаци односе, слободно без икакве принуде и условљавања дајем свој пристанак да
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, Ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2,
rsirsa@abs.gov.rs, 011/3117298), обрађује моје личне податке.
Моји лични подаци могу да се употребљавају само у процесу лиценцирања ревизора,
односно проверавача безбедности саобраћаја у Агенцији за безбедност саобраћаја.
Упознат/а сам да имам право на опозив пристанка за обраду података о личности и
дејства и правних последица таквог опозива у складу са Законом, као и да опозив
пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре
опозива.
У Београду, ___.___.2020. године

ЛИЦЕ
НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

____________________________
(име и презиме)
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