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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 

 О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

УПРАВЉАЊА ПРЕВОЗОМ ПУТНИКА У МАЈУ 2020. ГОДИНЕ 

 

 

Испит о професионалној оспособљености за обављање послова управљања превозом 

путника полагаће се у четвртак 28. маја 2020. године, са почетком у 10 часова, у 

просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Пословна зграда 

СИВ III, Омладинских бригада 1, Нови Београд. Списак кандидата је приложен уз ово 

обавештење. 

 

Потребно је да се кандидати, пола сата пре почетка испита, јаве на пријавницу 

Пословнe зградe СИВ III и да испред зграде сачекају позив за улазак поштујући 

препоруке институција за јавно здравље о међусобном физичком одстојању због 

проглашене пандемије.  За време боравка у згради СИВ 3 морају се носити заштитне 

маске и рукавице.  

 

Кандидати треба да понесу важећу личну карту и буду одевени у складу са нормама 

које важе за улазак у зграде државних органа.  

 

Напомиње се да кандидат који уз пријаву за полагање испита није доставио доказ о 

уплати трошкова за полагање испита треба да га достави до почетка испита. У 

супротном не може полагати испит. 

 

Испит се састоји из два дела који трају по 120 минута. Између полагања првог и другог дела 

испита предвиђена је пауза од 15 минута.  

 

На испиту је дозвољено коришћење литературе која је прописана Правилником о испиту о 

професионалној оспособљености за обављање послова управљања превозом путника 

(„Службени гласник РС”, број 84/17).  
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Сходно наведеном правилнику од кандидата се захтева примерено понашање током трајања 

испита. Кандидат који понашањем на испиту нарушава ред или користи мобилни телефон 

или друга електронска средства комуникације удаљава се са испита и оцењује оценом „није 

положио“. 

 

 

 

 
 

 

          

Списак кандидата који у четвртак 28. маја 2020. године полажу испит о 

професионалној оспособљености за обављање послова управљања превозом 

путника   

р.бр име и презиме пребивалиште доказ о уплати таксе 

1 Славко Ћулум Тител није достављен 

2 Xајрадин Бибић Сјеница није достављен 

3 Алмир Заховић Сјеница није достављен 

4 Maрина Стојчић Коцељева није достављен 

5 Драган Ђорђевић Ниш   

6 Дејан Станковић Лебане није достављен 

 


