Списак питања за спровођење испита о професионалној оспособљености за лица
одговорна за превоз терета у друмском саобраћају
A. Грађанско право
1. Како се назива документ који садржи податке о месту истовара, опис терета
примљеног на превоз, начин паковања терета, број колета и ознаке, као и
простор (место) где прималац потписује и/или оверава да је пошиљка
примљена?
2. Који документ у међународном транспорту потврђује да је превозник примио
терет на превоз?
3. Ко потписује товарни лист?
4. Које су дужности пошиљаоца у смислу обавештавања превозника, у случају
када се у пошиљци налазе драгоцености, хартије од вредности и друге
скупоцене ствари?
5. Од којег момента настаје одговорност превозника за штету насталу због
потпуног или делимичног губитка или оштећења терета који је преузео на
превоз?
6. Ко је, када и коме у обавези да исплати накнаду за превоз?
7. Које радње продавац мора извршити уколико је дужан послати ствар купцу?
8. У чије име и за чији рачун шпедитер наступа при сачињавању уговора о
отпремању (шпедицији) ради превоза одређене ствари?
9. У којем случају прималац пошиљке из уговора о превозу ствари не може
поднети рекламацију превознику на видљива оштећења и мањак робе?
10. У којем року је прималац дужан да стави приговор за оштећења на роби која
нису била видљива у тренутку предаје?
11. У којем случају превозник није одговоран за штету насталу закашњењем у
испоруци ствари?
12. Када се сматра да је уговор закључен?
13. Шта је потребно да буде прихваћено да би уговор био пуноважан?
14. Када се понуда сматра прихваћеном?
15. Које су одговорности превозника за терет који превози?
16. Када се терет сматра изгубљеним?
17. Који је рок застарелости права на покретање поступка у вези са превозом по
CMR Конвенцији у случају делимичног губитка, штете или закашњења?
18. Која организација прописује и објављује опште услове пословања превозника
терета у друмском саобраћају?
19. Под којим условом су Општи услови пословања превозника у друмском
саобраћају обавезујући за корисника услуге превоза?
20. Које право има превозник ради обезбеђења наплате накнаде за превоз и
нужних трошкова које је учинио у вези са превозом?
21. Када је превозник одговоран за губитак или штету на роби?
22. Која је одговорност превозника који је извршење превоза терета који је
примио на превоз, потпуно или делимично поверио другом превознику, а дође
до губитка или штете?
23. Шта превозник мора да провери када преузима робу? Какве могу бити
последице пропуста?
24. У случају превоза у међународном друмском саобраћају, када се роба изгуби,
који је максималан износ накнаде који је превозник обавезан да подмири?
25. Када се примењује CMR Конвенција?
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26. Када узастопни превозник постаје део уговора о превозу робе?
27. Када настаје закашњење у испоруци робе у складу са Конвенцијом о уговору
за међународни превоз робе друмом (CMR)?
28. Који је максимални износ накнаде у случају закашњења у испоруци робе у
складу са Конвенцијом о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR)?
29. Када се роба сматра „изгубљеном“?
30. У оквиру колико дана прималац робе може потраживати одштету због
оштећења робе које није очевидно?
31. Када пошиљаоцу престаје право располагања робом?
32. У која три случаја је могуће издати и применити више товарних листова?
Б. Трговинско право
33. Како се стиче својство правног лица?
34. Које делатности може обављати привредно друштво, друго правно лице или
предузетник и да ли постоји обавеза регистровања делатности?
35. Који пропис уређује правни положај привредних друштава и њихово
оснивање, управљање, статусне промене, промене правне форме, престанак
и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни положај
предузетника?
36. У којој институцији се региструју привредна друштва?
37. Набројати правне форме привредних друштава.
38. Да ли је предузетник физичко или правно лице?
39. Ко је одговоран за тачност и благовременост уноса у евиденцију података о
члановима друштва са ограниченом одговорношћу?
40. Шта се подразумева под појмом Предузетника?
41. Каква је одговорност предузетника у погледу обавеза насталих обављањем
делатности у односу на имовину предузетника?
42. 27.
У ком случају својство ортака у ортачком друштву аутоматски престаје?
43. Каква је општа одговорност ортака у ортачком друштву у погледу имовине и
солидарности?
44. Каква је општа одговорност чланова друштва са ограниченом одговорношћу
у погледу обавеза које настају из пословања друштва, а у односу на имовину
и солидарност чланова?
45. Шта мора да садржи пословно име привредног друштва?
46. Који је најмањи број акционара у акционарском друштву?
47. Којим документом je дефинисана претежна делатност друштва са
ограниченом одговорношћу?
48. Да ли је могућа измена Оснивачког акта акционарског друштва?
49. Које речи или слова у свом пословном имену мора да садржи јавно
акционарско друштво?
50. Колико најмање акционара мора да има јавно акционарско друштво?
51. Јавно акционарско друштво мора имати неизвршне директоре. Колико
неизвршних директора мора да има јавно акционарско друштво?
52. Шта представља, односно како се израчунава нето имовина (капитал)
друштва?
53. Шта чини основни (регистровани) капитал друштва?
54. Како се у општем смислу дефинише појам трговине, односно услуге?
55. У којем тренутку права директора, заступника и пуномоћника, као и органа
управљања и надзорних органа стечајног дужника прелазе на стечајног
управника?
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56. Ко може испунити или тражити испуњење двостранотеретног уговора (нпр.
уговор о превозу ствари у друмском саобраћају) у случају када стечајни
дужник и његов сауговарач до дана отварања стечајног поступка такав уговор
нису извршили у целости или делимично?
Ц. Радно право
57. Која су основна људскa права и права запослених по основу рада.
58. Ко врши надзор над применом закона о раду, других прописа о радним
односима, општих аката и уговора о раду којима се уређују права и обавезе и
одговорности запослених?
59. Колико часова износи најкраће пуно радно време утврђено општим актом?
60. Колико часова може да износи најдуже дневно радно време укључујући и
прековремени рад?
61. На колико најмање минута одмора има право запослени који ради дуже од
четири, а краће од шест часова дневно?
62. Кога је запослени дужан да обавести о свакој врсти потенцијалне опасности
која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду?
63. Шта је плаћено одсуство и у којим случајевима запослени има право на
коришћење плаћеног одсуства?
64. Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због
привремене спречености за рад, ако је спреченост за рад проузрокована
болешћу или повредом ван рада. До колико дана?
65. Да ли запослена за време трудноће има право на плаћено или неплаћено
одсуство и под којим условима?
66. Запослена жена, по истеку породиљског одсуства, има право на одсуство са
рада ради неге детета колико дуго?
67. Да ли отац детета може да користи право на одсуство са рада ради неге
детета?
68. Шта је и како се одређује минимална зарада?
69. Када престаје радни однос у случају отказа од стране послодавца?
70. Да ли послодавац мора да образложи отказ уговора о раду, без обзира на
разлоге за отказ?
71. Који послодавци имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом?
72. У ком року запослени може да покрене спор пред надлежним судом против
решења послодавца којим је повређено право запосленог?
73. Од ког тренутка почиње да тече отказни рок у случају отказа уговора о раду?
74. У ком законском року је запослени дужан да достави послодавцу отказ уговора
о раду?
75. У којем статусу је радни однос запосленог за време трајања поступка пред
арбитром због отказа уговора о раду?
76. Шта су обавезни елементи уговора о раду?
77. Колико најмање сати износи пуно радно време?
78. Лице које се већ налази у радном односу са пуним радним временом, може
закључити уговор о допунском раду са другим послодавцем. До којег дела
пуног радног времена?
79. Шта је надлежност Републичке агенције за мирно решавање радних спорова?
80. Уколико се поступак пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних
спорова не оконча споразумом о решавању спорне ситуације, пред којом
институцијом се води спор у другом кораку?
81. Која права запослених у вези са синдикалним деловањем су загарантована
Законом о раду?
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82. Да ли је према Закону о раду забрањена је непосредна и посредна
дискриминација запослених по основу чланства у синдикатима?
83. Према Закону о мирном решавању радних спорова, у каквој врсти спорова
арбитар може учествовати?
84. Колико часова износи најдуже радно време члана посаде возила укључујући
и прековремени рад?
85. Колико сати износи најдуже недељно радно време возача у домаћем превозу?
86. Колико часова износи најдуже време управљања возилом у току било које две
узастопне недеље?
87. Колико часова износи најдуже недељно време управљања возилом?
88. Возач је започео радни дан у 6.00 сати ујутро. Након обављања других послова
започео је вожњу у 7.00 сати. У 8.30 је направио паузу од 30 минута. У колико
сати би требало да направи нови прекид управљања од најмање 15 минута?
89. Колико је најмање трајање дневног одмора и у ком року мора да га искористи
возач који је члан вишечлане посаде?
90. Како може бити подељен дневни одмор возача?
91. Како и колико може бити скраћен дневни одмор возача?
92. Ако је тахографски листић оштећен током употребе, шта возач мора да уради
са истим?
93. За колико дана се од возача који управља возилом ангажованим у домаћем
друмском саобраћају захтева да носи са собом и на захтев надзорног органа
пружи на увид тахографске листиће?
94. Колико траје пун дневни одмор возача?
95. Након периода управљања возилом од 4 часа и 30 минута возач мора да
користи непрекидну паузу. Колико најмање минута мора да траје ова пауза и у
којим случајевима?
96. Колико најмање минута мора да траје одмор у току дневног рада уколико
радно време члана посаде возила траје више од дванаест часова?
97. Колико минута износи минимално трајање прекида рада возача, које је
тахографом евидентирано као паузе и одморе - под ознаком или , а које се
може сматрати паузом?
98. Према Закону о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима, возачи возила највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, обавезни су
да евидентирају своје активности или не?
99. Који је рок за отклањање неисправности у случају квара тахографа?
100.
Током једне недеље возач је управљао возилом укупно 48 сати. Колико
времена током наредне недеље возач може управљати возилом?
101.
Шта је граничник брзине и чему је намењен?
102.
Шта је тахографска картица?
103.
Чија је дужност обезбеђивање прописаног коришћења дигиталног
тахографа и картица возача и исправности тахографа уграђеног у возило?
104.
Шта је калибрација дигиталног тахографа?
105.
Да ли посада специјализованог теретног возила које се користи у
медицинске сврхе дужна да се придржава одредаба из Закона о радном
времену посаде возила у друмском превозу и тахографима?
106.
Обавезе посаде теретног возила у вези придржавања одредаба о
времену управљања возилом из Закона о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима и да ли у такво возило мора да бити уграђен
тахограф?
107.
Којим симболима се означавају активности возача (управљање
возилом, остали послови, расположивост и одмор)?
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108.
Којом активношћу возача се сматра време управљања возилом које не
спада у област примене Закона о радном времену посаде возила у друмском
превозу и тахографима?
109.
Којом активношћу возача се сматра надзор на путу (од стране
надзорних, инспекцијских или полицијских органа)?
110.
Којом активношћу возача се сматра време када члан посаде прати
возило које се превози трајектом или возом (а нема доказ о коришћењу кабине
или кушет кола)?
111.
Трајање дневног времена управљања возилом
112.
Трајања и услови за коришћење дневних и недељних одмора
113.
У ком року је обавезан превозник и возач да изврше преглед дигиталног
тахографа у овлашћеној радионици за тахографе?
114.
У ком року је обавезан превозник и возач да изврше преглед аналогног
тахографа у овлашћеној радионици за тахографе?
115.
Обавезна уградња тахографа у теретна возила или скуп возила чија
највећа дозвољена маса не прелази 7,5 t, која се користе у превозу терета за
сопствене потребе?
116.
Прописана гранична брзина за теретна возила (врсте N2 и N3) у погледу
граничника брзине?
Д.Фискално право
117.
До ког датума је привредни субјект у обавези да Агенцији за привредне
регистре достави редован годишњи финансијски извештај за извештајну
годину?
118.
Трошкови принудне наплате пореза и ко одређује висину трошкова?
119.
Период застаревања права Пореске управе на утврђивање и наплату
пореза и споредних пореских давања застарева, рачунајући од дана када је
застарелост почела да тече?
120.
На који начин превозник упућује кориснику превоза захтев за плаћање
превоза?
121.
Проценат опште и посебне стопа пореза на додату вредност за
опорезиви промет добара и услуга или увоз добара?
122.
Како се у међународном транспорту врши обрачун и примена пореза на
додату вредност (ПДВ)?
123.
Ко се, у смислу Закона о порезу на додату вредност и подзаконских
аката донетих на основу овог закона, сматра лицем које врши услугу превоза?
124.
Пореско ослобођење за превозне и остале услуге које су повезане са
увозом прописане Законом о порезу на додату вредност, обвезник може да
оствари уз поседовање доказа да је вредност тих услуга садржана у основици
за обрачунавање ПДВ при увозу добара. Који су то докази?
125.
Који је порески третман услуга превоза добара повезаних са увозом
добара за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак царинског
складиштења?
126.
Ко је обвезник пореза на доходак грађана?
127.
Колико износи стопа пореза на добит правних лица?
128.
За који период се плаћа порез на употребу моторних возила?
129.
У којем тренутку се плаћа порез на употребу моторних возила?
130.
Ко је порески обвезник пореза на добит правних лица?
131.
Која је основица пореза на добит правних лица?
132.
Који је порески период за који се обрачунава порез на добит?
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133.
Шта је трансферна цена?
134.
Чему служи порески подстицај?
135.
Шта је „хипотека“?
136.
Како се стиче хипотека?
137.
Која овлашћења давалац лизинга преноси примаоцу уговором о
финансијском лизингу?
138.
Шта је факторинг?
139.
Која врста осигурања покрива губитак терета који се превози?
140.
Шта подразумева INCOTERMS клаузула FCA?
141.
Ко је према INCOTERMS правилима одговоран за трошкове царињења
према FCA клаузули?
142.
Које INCOTERMS клаузуле се могу применити у друмском превозу?
143.
Шта представља „биланс стања“?
144.
Од чега се састоји биланс стања?
145.
Наведите пословне књиге.
146.
Наведите врсте финансијских извештаја.
147.
На основу чега се врши књижење пословних промена?
148.
За који временски период се саставља редован годишњи финансијски
извештај?
149.
Категорије поделе правних лица по величини.
150.
Шта означава платна трансакција?
151.
Шта означава платни налог?
152.
Шта обухватају платне услуге?
153.
Наведите пружаоце платних услуга?
154.
На основу чега пружалац платне услуге може извршити платну
трансакцију?
155.
Шта је индосамент?
156.
Шта је авал?
157.
Који су све начини на које се може издати меница ?
158.
У ком року се меница платива на одређени дан или на одређено време
од дана издавања мора поднети на исплату ?
159.
Који је рок застарелости менично правних захтева против акцептанта?
160.
Под којим условима и у ком року је могуће пренети право својине над
предметом финансијског лизинга са даваоца на примаоца?
161.
Ко су уговорне стране у уговору о лизингу?
162.
Шта прималац финансијског лизинга плаћа даваоцу лизинга?
163.
Које су обавезе даваоца финансијског лизинга према примаоцу
финансијског лизинга?
164.
Ко је одговоран за штету проузроковану коришћењем предмета лизинга
?
165.
Коју врсту осигурања би требало да обезбеди превозник терета у
међународном друмском саобраћају?
Ф. Приступ тржишту
166.
Шта је јавни превоз терета у друмском саобраћају?
167.
Шта је превоз терета за сопствене потребе?
168.
Шта је лиценца за превоз?
169.
Шта је лице одговорно за превоз у привредном субјекту који обавља
превоз?
170.
Да ли лице одговорно за превоз мора бити непрекидно радно
ангажовано у привредном субјекту који поседује лиценцу за јавни превоз?
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171.
Шта је билатерални превоз терета?
172.
Шта је „CMR“?
173.
Шта је „каботажа“?
174.
За обављање којих превоза није потребна лиценца за превоз?
175.
Које услове за издавање лиценце за јавни превоз треба да испуни
привредни субјект у погледу финансијске способности?
176.
Које су обавезе домаћег превозника уколико отуђи возило за које је
издат извод лиценце?
177.
Који превози се могу обављати на основу мултилатералне CEMT
дозволе?
178.
Да ли мултилатерална CEMT дозвола за превоз терета у друмском
саобраћају коју издаје Европска конференција министара транспорта (ITF)
важи за превозе између држава чланица ITF и у случају када се транзитира
држава која није чланица ITF?
179.
Да ли мултилатерална CEMT дозвола за превоз терета у друмском
саобраћају коју издаје Европска конференција министара транспорта (ITF)
важи за превозе између државе чланице ITF и државе која није чланица ITF?
180.
Мултилатерална CEMT дозвола важи за превозе који се обављају
између или преко којих територија?
181.
Ако се превоз обавља на основу CEMT мултилатералне дозволе преко
територије државе која је увела територијално ограничење, на основу које
исправе се може обавити транзитни превоз преко територије те државе?
182.
Којим возилима, у погледу основа за коришћење возила (власништво,
закуп, лизинг), превозник коме је издата CEMT дозвола може исту да користи?
183.
У погледу земље регистрације вучног и прикључног возила, да би се
превоз обавио на основу CEMT дозволе, иста мора бити издата од стране
надлежног органа које државе?
184.
Колико се вожњи натовареног возила може обавити CEMT дозволом без
повратка возила у државу регистрације?
185.
Да ли је српском превознику који обавља превоз између Швајцарске
Конфедерације и Републике Мађарске потребна швајцарска дозвола за
превоз?
186.
За које врсте превоза терета на територији Мађарске возилом минимум
„ЕВРО 5 безбедно“ није потребна међународна дозвола?
187.
За које врсте превоза терета на територији Бугарске није потребна
међународна дозвола?
188.
Које врсте превоза терета на територији Немачке је могуће обављати
коришћењем временске дозволе?
189.
За које врсте превоза терета на територији Румуније је потребна
међународна дозвола?
190.
Под којим условима је дозвољено обављање превоза терета за/из треће
државе на територији Савезне Републике Немачке?
191.
Под којим условима је дозвољено обављање превоза терета за/из треће
државе на територији Румуније?
192.
Како се израчунава годишњи контингент CEMT дозвола?
193.
Ревизије годишњег плана расподеле.
194.
Преузимање појединачних дозвола из појединачног плана расподеле.
195.
Колико процената од фиксног дела појединачног плана је неопходно
задужити до јунске ревизије?
196.
Преузимање CEMT и временских дозвола из појединачног плана
расподеле.
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197.
Који је минималан број бодова да би превозник задржао CEMT дозволу
у наредној години?
Г. Технички стандарди и технички аспекти експлоатације
198.
Знакови у погледу буке и емисије загађивача и техничкоексплоатационих услова у погледу безбедности саобраћаја на предњој страни
теретног возила (словна ознака Е).
199.
Знакови у погледу буке и емисије загађивача и техничкоексплоатационих услова у погледу безбедности саобраћаја на предњој страни
теретног возила (словна ознака S).
200.
Емисија буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова
у погледу безбедности саобраћаја (категорије стандарда)
201.
Димензије знакова у погледу буке и емисије загађивача и техничкоексплоатационих услова у погледу безбедности саобраћаја на предњој страни
теретног возила.
202.
Која је подела (тј. од којих подврста је сачињена) врсте возила N моторног возила које је пројектовано и конструисано првенствено за превоз
терета?
203.
Највећа дозвољена маса теретног моторног возило N2.
204.
Највећа дозвољена маса теретног моторног возило N3.
205.
Подела (односно од којих подврста је сачињена) врсте возила О прикључног возила које је пројектовано и конструисано за превоз терета или
лица, као и за смештај лица.
206.
Највећа дозвољена маса прикључног возило О3.
207.
Највећа дозвољена маса прикључног возило О4.
208.
У које класе се разврставају прикључна возила врста О2, О3 и О4?
209.
Највећа дозвољена дужина скупа возила - тегљача са полуприколицом?
210.
Највећа дозвољена дужина скупа возила - вучно возило са
приколицом?
211.
Највећа дозвољена дужина скупа возила - за скуп возила намењен за
превоз контенера или возила?
212.
Највећа дозвољена ширина возила?
213.
Највећа дозвољена ширина за возило врсте N и О са климатизованом
фиксном или измењивом надградњом са зидом дебљине преко 45 mm?
214.
Највећа дозвољена укупна маса моторног возила и скупа возила?
215.
Укупна маса скупа возила за троосовински тегљач са двоосовинском
или троосовинском полуприколицом када превози контенер или више
контенера, односно измењиве надградње (транспортне судове) највеће укупне
дужине 45-стопа?
216.
Шта се подразумева под акронимом ADR?
217.
Шта је циљ ADR прописа?
218.
Који пропис у Републици Србији регулише транспорт опасне робе?
219.
Шта је опасна роба?
220.
Које су класе опасних материја?
221.
Према националним прописима, за које класе и врсте опасне робе се
захтева посебно одобрење за транспорт у Републици Србији?
222.
Изглед саобраћајног знака који означава забрану кретања возила која
превозе опасну робу.
223.
Изглед саобраћајног знака који означава забрану кретања возила која
превозе материје које загађују животну средину.
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224.
Ако превозник пре почетка транспорта установи одступање од захтева
ADR, да ли је и под којим условима такав транспорт могућ?
225.
Да ли је транспорт опасне робе кроз тунеле могућ и под којим
условима?
226.
На који начин ADR прописује количину праха у противпожарним
апаратима у возилима за транспорт опасне робе?
227.
Колико траје важност сертификата о одобрењу возила ADR?
228.
За које врсте возила се издаје сертификат о одобрењу ADR?
229.
За које типове возила се издаје сертификат о одобрењу ADR?
230.
У којим земљама важи ADR сертификат за возача?
231.
Колико траје важност сертификата ADR за возача?
232.
Ко је дужан да ангажује једног или већи број Саветника за безбедност у
транспорту опасне робе?
233.
На шта се односе изузећа предвиђена по ADR?
234.
Које податке мора да садржи транспортни документ за транспорт опасне
робе (ADR пошиљке)?
235.
Ко је дужан да возачу обезбеди Писана упутства са мерама у случају
незгоде?
236.
Када се терет на моторном и прикључном возилу означава?
237.
Како се терет на моторном и прикључном возилу означава?
Х. Безбедност саобраћаја
238.
Колико година мора навршити лице за добијање возачке дозволе за
категорије Ц1 и Ц1Е, односно, у прописаним случајевима, пробну возачку
дозволу?
239.
Ко сноси трошкове здравственог прегледа возача уколико је исти
запослен у привредном друштву, другом правном лицу или код предузетника?
240.
Каква светла морају да буду укључена на моторном возилу за време
вожње дању, у саобраћају на путу?
241.
Врсте саобраћајних знакова?
242.
Која је дозвољена брзина кретања возила у зони школе у насељу у
времену од 7.00 до 21.00 осим ако саобраћајним знаком време забране није
другачије одређено?
243.
На којој удаљености се поставља сигурносни троугао на коловоз иза
заустављеног возила?
244.
Ко је дужан да без одлагања у случају саобраћајне незгоде након
обављеног увиђаја уклони возило, терет, ствари или други материјал расут по
путу?
245.
Да ли се у теретном возилу које учествује у саобраћају на путу мора
налазити одговарајући светлоодбојни прслук?
246.
Шта је то теретно возило?
247.
Шта је то регистровано возило?
248.
Шта је то прикључно возило?
249.
Шта је највећа дозвољена маса возила?
250.
Којом брзином возач теретног моторног возила чија највећа дозвољена
маса прелази 7.500 килограма сме да управља оваквим возилом на ауто-путу?

Испит о професионалној оспособљености за лица одговорна за превоз терета у
друмском саобраћају

