СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ИСПИТ ЗА ДОБИЈАЊЕ
СЕРТИФИКАТА О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ОДРЖАНОГ 21. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Szabolcs Szel Pal
Александар Арсенијевић
Александар Михајловић
Александар Томић
Биљана Добросављевић
Биљана Коцевски
Бојан Ђуровић
Борис Атлагић
Борко Масал
Бошко Ћалић
Бранислав Божић
Бранислав Дуброја
Веско Ракоњац
Витомир Лалић
Владимир Влаховић
Владимир Дудаш
Војислав Деспотов
Горан Јакшић
Горан Пантелић
Горан Ракић
Горан Спасојевић
Гордана Дерета Ландека
Дамир Милојевић
Дарко Ивановић
Дарко Мунћан
Дејан Костић
Дејан Станковић
Дијана Васић
Драган Гарић
Драган Ђурић
Драгана Димитријевић
Драгана Димитрић
Драгиша Јовановић
Ервин Роботка
Жељко Гелић
Жељко Дакић
Жељко Павловић
Златко Шаго
Зоран Марјановић
Зоран Милетић
Зоран Мојовић
Зоран Тодоровић
Ивана Радосављевић

БРОЈ ЗАХТЕВА
344-10-22531/2018-03
344-10-01521/2018-03
344-10-37793/2019-03
344-10-12289/2018-03
344-10-10215/2018-03
344-10-11542/2018-03
344-10-05880/2018-03
344-11-31254/2017-03
344-11-38519/2017-03
344-11-20833/2017-03
344-10-14840/2018-03
344-20-04140/2018-03
344-10-23986/2018-03
344-10-48481/2017-03
344-11-25379/2017-03
344-10-86767/2018-03
344-10-38537/2018-03
344-10-14130/2018-03
344-10-22831/2018-03
344-11-27073/2017-03
344-11-38057/2017-03
344-10-91373/2017-03
344-10-45615/2018-03
344-11-19624/2017-03
344-10-03613/2018-03
344-10-10855/2018-03
344-20-19413/2018-03
344-11-27094/2017-03
344-10-54494/2017-03
344-11-38042/2017-03
344-11-07444/2017-03
344-10-23977/2018-03
344-10-01030/2018-03
344-10-13444/2018-03
344-10-16234/2018-03
344-10-96870/2017-03
344-11-24800/2017-03
344-10-83749/2017-03
344-10-88232/2018-03
344-10-06400/2018-03
344-10-15589/2018-03
344-20-00552/2018-03
344-10-09498/2018-03
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Игор Зувић
Илија Мутавџић
Јовица Михајловић
Југослав Попов
Јулија Стојанова
Катарина Павловић
Љуба Молдованов
Марија Лазић-Илић
Марко Вујанић
Милан Живановић
Милан Јовановић
Милан Мијин
Миланка Тополић
Миленко Јанковић
Милован Кужет
Милорад Вејновић
Милош Грујић
Миодраг Ђукић
Мирко Младеновић
Миро Вујисић
Мирослав Јакшић
Момчило Ранђић
Наташа Јанкулов
Ненад Миливојевић
Никола Благојевић
Никола Богдановић
Никола Зекоња
Никола Коларић
Раде Тутуш
Радивој Липић
Радица Јовановић
Радован Дучић
Саша Баковић
Синиша Митић
Слађана Вујчић
Слободан Димитријевић
Слободан Миљевић
Софија Басара
Станислав Паламар
Стеван Милованчевић
Стефан Банковић
Стојимир Миленковић

344-10-23973/2018-03
344-10-30222/2019-03
344-10-19285/2019-03
344-10-29268/2019-03
344-10-11509/2018-03
344-10-28949/2019-03
344-11-42456/2017-03
344-10-04111/2017-03
344-10-34522/2017-03
344-11-23844/2017-03
344-10-14142/2018-03
344-10-09487/2018-03
344-11-31263/2017-03
344-10-12875/2018-03
344-10-13433/2018-03
344-11-34155/2017-03
344-10-00016/2018-03
344-10-82710/2017-03
344-10-19286/2019-03
344-10-93848/2017-03
344-10-35615/2017-03
344-11-22403/2017-03
344-10-54501/2017-03
344-11-23860/2017-03
344-10-13436/2018-03
344-10-06415/2018-03
344-10-85337/2017-03
344-10-23571/2018-03
344-10-48460/2017-03
344-10-96848/2017-03
344-10-23866/2018-03
344-10-29722/2018-03
344-11-37041/2017-03
344-11-10882/2017-03
344-11-40183/2017-03
344-10-14177/2018-03
344-10-06973/2018-03
344-10-08912/2018-03
344-10-65022/2017-03
344-10-78763/2017-03
344-11-25374/2017-03
344-11-19597/2017-03
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НАПОМЕНА:
Сви кандидати који су остварили успех од најмање 50% на неком од тестова су положили тај тест.
Сви кандидати који су на целом испиту остварили успех од најмање 60% и на сваком од тестова
имају најмање по 50% су положили испит.

ИСПИТНА ПИТАЊА СА ТАЧНИМ ОДГОВОРИМА
Трећи испитни рок одржан 21 Јуна 2019. године

1) Према одредбама Закона о уговорима о превозу у друмском саобраћају, да би
остварио право на накнаду штете, за оштећења која нису била видљива у часу
предаје прималац је дужан да, у писменој форми и одмах по откривању оштећења,
стави приговор, а најдоцније у року од:
седам дана од дана преузимања ствари
2) Према одредбама Закона о облигационим односима, понуда се сматра прихваћеном
када:
понудилац прими изјаву понуђеног да прихвата понуду или понуђени пошаље ствар или
плати цену
3) Према одредбама Закона о привредним друштвима, привредно друштво стиче
cвојство правног лица регистрацијом у:
одговарајући Регистар привредних субјеката;
4) Према одредбама Закона о привредним друштвима, предузетник за све обавезе
настале у вези са обављањем своје делатности одговара:
Целокупном својом имовином
5) Према одредбама Закона о привредним друштвима, претежна делатност друштва са
ограниченом одговорношћу се дефинише у:
Оснивачком акту
6) Према одредбама Закона о раду, запослена за време трудноће:
има право на плаћено одсуство са рада у току дана ради обављања здравствених прегледа
у вези са трудноћом
7) Према одредбама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом, обавезу запошљавања особа са инвалидитетом имају:
послодавци који запошљавају 20 и више радника а основани су пре више од 24 месеца

8) Према одредбама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима, укупно време управљања возилом у току било које две узастопне
недеље не сме да буде дуже од:
90 часова
9) Према одредбама Закона о порезу на додату вредност, превозник ће кориснику
превоза захтев за плаћање упутити слањем:
рачуна
10) Према одредбама Закона о порезу на добит правних лица, основица пореза на добит
правних лица је:
опорезива добит правног лица
11) Према одредбама Закона о рачуноводству, правна лица, односно предузетници
дужни су да редовне годишње финансијске извештаје за извештајну годину доставе
Агенцији за привредне регистре, ради јавног објављивања:
најкасније до 30. јуна наредне године (осим ако посебним законом није другачије
уређено);
12) Према одредбама Закона о платним услугама, пружалац платних услуга извршава
платну трансакцију:
искључиво ако је платилац дао сагласност за њено извршење
13) Према одредбама Закона о финансијском лизингу, за штету проузроковану
коришћењем предмета лизинга одговорност је на:
примаоцу лизинга
14) Према одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, билатерални
превоз терета је превоз терета у друмском саобраћају који обавља превозник са
седиштем на територији Републике Србије и то:
између Републике Србије и друге државе

15) Према одредбама CEMT мултилатералне квоте: Упутства за коришћење, ако се
превоз обавља на основу CEMT мултилатералне дозволе преко територије државе
која је увела територијално ограничење, транзитни превоз преко територије те
државе може се обављати на основу:
билатералне дозволе која важи за транзит преко територији те државе
16) Према одредбама Правилника о техничким и техничко-експлоатационим
условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља
превоз терета у друмском саобраћају и о обрасцима потврда о испуњавању ових
услова, на предњој страни теретног возила зависно од категорије у коју се возило
сврстава у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова
у погледу безбедности саобраћаја налази се знак у облику:
круга пречника 200 или 130 mm зелене боје, са спољашњим ободом - ивицом од 20 mm
беле боје са уцртаним латиничним словом или римским бројем беле боје
17) Према одредбама Правилника о подели моторних и прикључних возила и
техничким условима за возила у саобраћају на путевима, највећа дозвољена
дужина скупа возила - за скуп возила намењен за превоз контенера или возила
износи:
21,00 m
18) Према одредбама Закона о транспорту опасне робе, транспорт опасне робе кроз
тунеле:
може бити забрањен у зависности од врсте робе и количине која се транспортује и
возила
19) Према одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, да ли се у теретном
возилу које учествује у саобраћају на путу мора налазити одговарајући
светлоодбојни прслук?
Обавезно је

20) Према одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, регистровано
возило је возило:
које је уписано у јединствени регистар возила и за које је издата саобраћајна дозвола,
регистарске таблице и регистрациона налепница

Студија случаја: Превозник, чије је седиште и база возила у Суботици, треба да обави јавни
превоз штампе и повраћај ремитенде (штампа која није продата) скупом возила у власништву
типа тегљач са полуприколицом (са надградњом фургон) највеће дозвољене масе 40 t на
релацији Суботица – Нови Пазар. Теретно возило којим се обавља превоз има уграђен
дигитални тахограф, а возач искључиво управља овим возилом.
а) Која документа од понуђених морају да се налазе у теретном возилу током обављања овог
превоза? (тачан одговор се бодује са два позитивна бода, а сваки нетачан одговор се бодује
са два негативна бода) (12 бодова)
 Саобраћајне дозволе за моторно и
прикључно возило
 Путни налог
 Уговор о закупу возила
 Извод лиценце за превоз за теретно
возило
 Уверење о шестомесечном техничком
прегледу возила
 Уговор о финансијском лизингу за возила

 Лиценца за обављање послова
професионалног возача
 Потврда о пријави пребивалишта
 Картица возача
 Tахографски листић
 Извод из матичне књиге рођених
 Отпремница
 Међународни товарни лист CMR

б) Дати предлог времена почетака и завршетака радних смена и појединачних времена трајања
активности возача за случај ангажовања једног (соло) возача. (21 бод)


Празно возило се првог дана превоза у 19:00 увече налази у Суботици, где возач
завршава коришћење пуног недељног одмора, и отпочиње утовар који траје 1 час.
 Истовар штампе у Новом Пазару траје 1 час.
 Након истовара у Новом Пазару треба да обави три утовара ремитенде (штампе која
није продата): један утовар на истој (истоварној) локацији и одлази на још две (2)
локације, такође у Новом Пазару, где на сваком утоварном месту у циљу обављања
утовара возило проведе по пола часа (30 минута). Између ових утоварних места у
Новом Пазару време вожње је 15 минута.
 По повратку у Суботицу возач завршава свој рад (тј. не присуствује истовару возила).
 У прорачуну се користе најкраћа времена прописаних пауза ( + ) и одмора ( ), као
и најдужа прописана времена управљања возилом ( ) и радна времена ( + ).
 Просечна брзина возила на магистралном и локалном путу је 50 km/h, а на аутопуту је
80 km/h.
 Капацитети резервоара за гориво и за AdBlue су довољни за реализацију овог превоза.
 Возило се креће по итинереру задатом у следећој табели:
Итинерер
Категорија пута километража
Суботица (утоварно место) –
аутопут
160,0 km
Стара Пазова (наплатна рампа)
Стара Пазова (наплатна рампа) –
магистрални
300,0 km
Нови Пазар (истоварно место)
Нови Пазар (између утоварних места)
Нови Пазар (последње утоварно место) –
Стара Пазова (наплатна рампа)
Стара Пазова (наплатна рампа) –
Суботица (истоварно место)

локални

25,0 km

магистрални

300,0 km

аутопут

160,0 km

У наредној табели написати:
 времена почетака и завршетака смена (колона 1)
 времена почетака и завршетака активности возача (колона 2) и
 означити одговарајући симбол активности (у једној од колона 3-6)
1

Време почетка и
завршетка смене (од – до)
Дан 1: 19:00-05:45

Дан 2: 19:00-05:45

2

Активности возача
(од – до)

19:00-20:00 утовар
20:00-00:30 вожња
00:30-01:15 пауза
01:15-04:45 вожња
04:45-05:45 истовар
05:45-19:00 дневни одмор
19:00-19:30 утовар
19:30-19:45 вожња
19:45-20:15 утовар
20:15-20:30 вожња
20:30-21:00 утовар
21:00-01:00 вожња
01:00-01:45 пауза
01:45-05:45 вожња

3

4

5

6

в) Израчунати цену овог превоза, са издвојеним трошковима горива, путарина и дневницама
возача. (17 бодова)





Просечна потрошња горива возила износи 30 литара на 100 km.
Потрошња AdBlue је 5% од потрошње горива.
Остали трошкови износе 55 RSD/km.
У укупној цени превоза потребно је зарачунати добит од 10% на израчунате укупне
трошкове превоза.

Путарина (2 бода): Рачунати са следећим растојањима на:
магистралним путевима:
Стара Пазова (наплатна рампа) – Нови Пазар ............. 300 km
локалним путевима:
Нови Пазар (локал)........................................................... 25 km
аутопутевима под наплатом: Суботица – Стара Пазова (наплатна рампа) ................ 160 km
Укупни
Смер
Јед. Трошак
трошак
Суботица – Нови Пазар
Нови Пазар – Суботица

25 RSD/km
25 RSD/km

УКУПНО:

4.000,00 RSD
4.000,00 RSD
8.000,00 RSD

Гориво (8 бодова): Јединична цена горива износи 130 RSD по литру без ПДВ, цена AdBlue
износи 40 RSD по литру. У калкулацију не треба узимати одбитке по основу ПДВ и
рефакције акцизе.
Релација

Растојање
(km)

Суботица - Нови Пазар
Нови Пазар (локал)
Нови Пазар - Суботица
Комплетна тура

460,0
25,0
460,0
945,0

Количина
горива
138,0
7,5
138,0
283,5

Трошак горива
17.940,00 RSD
975,00 RSD
17.940,00 RSD
36.855,00 RSD

Количина
AdBlue
6,900
0,375
6,900
14,175

Трошак
AdBlue
276,00 RSD
15,00 RSD
276,00 RSD
567,00 RSD

Дневнице (2 бода): Приликом обрачуна домаћих дневница, период у трајању од 8 до 12 часова
сматра се једном половином дневнице, док се период од 12 до 24 часа сматра једном (пуном)
дневницом.
Јед. вредност
Држава
Број дневница
Укупно
дневница
Србија
1½
2.500,00 RSD
3.750,00 RSD
УКУПНО:
3.750,00 RSD
Остали трошкови износе: (1 бод)
Укупни израчунати трошкови превоза износе: (1 бод)
Добит на израчунате укупне трошкове превоза износи: (1 бод)
Укупна цена превоза износи: (2 бода)

51.975,00 RSD
101.147,00 RSD
10.114,70 RSD
111.261,70 RSD

