ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О СТРУЧНОЈ
КОМПЕТЕНТНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ВОЗАЧА
Напомена: Захтев се сматра комплетним када су попуњена сва предвиђена поља у захтеву. Некомплетни захтеви неће бити прихваћени!
1. ВРСТА ПРЕВОЗА (означите са  поље које одговара Вашем захтеву)
2а. ПОДНОСИМ ПРВИ ПУТ ЗАХТЕВ ЗА:



превоз ТЕРЕТА





превоз ПУТНИКА

ОБА



КАРТИЦУ



СЕРТИФИКАТ



КАРТИЦУ



СЕРТИФИКАТ

ИЛИ

2б. ПОНОВО ПОДНОСИМ ЗАХТЕВ ЗА:

Разлог за ПОНОВНО подношење захтева за картицу/сертификат (означите са  поље које одговара Вашем захтеву)
а) губитак / крађа



в) промена личних података: име



презиме

слика





г) истек периода важења





д) допуна другом категоријом/категоријама
Број картице
која Вам је већ издата:



б) промена возачке дозволе

ђ) друго:
Број сертификата
који Вам је већ издат:

SRB

3. ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ВОЗАЧУ (уколико сте српски држављанин уписујете податке из личне карте, у супротном уписујете податке из пасоша)

 Држављанин Републике Србије



Име:

Презиме:

Име једног родитеља:
Датум рођења:

Страни држављанин

/

ЈМБГ:
Место рођења (град):

/

Држава рођења:

Адреса пребивалишта (улица и број):
Град:

Поштански број:

Број личне карте/пасоша:

Држава:
Лична карта/пасош важи до:

/

/

Личну карту/пасош издао:
E-mail адреса:
Радно-правни статус:

Број мобилног телефона:



 запослен

незапослен

друго:

Запослен код (назив послодавца):
4. ПОДАЦИ ИЗ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ
Категорија:

Категорије возила за које поседујете дозволу:

Важи ОД:

Категорија:

Број возачке дозволе :

C1

C1E

Возачку дозволу издао:

C

CE

Држава која је издала возачку дозволу:

D1

D1E

D

DЕ

Возачка дозвола важи ДО:

/

/

Важи ОД:

5. ПОДАЦИ О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ (обавезно означите СВЕ НИВОЕ образовања које имате!)
Основно образовање:



Да



Не

Средње образовање:



I година



II године

Назив средње школе и место:
Високо образовање:





III године



IV године



V година

Образовни профил/занимање:
II године

Назив високошколске установе и место:



III године



IV године



V година Остало:

Стручно/Академско звање:

окрени

Изјављујем:
1. Сагласан/на сам да Агенција за безбедност саобраћаја може да користи моје личне податке, у складу са важећим
законским прописима.
2. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви подаци које сам навео/ла у овом захтеву
тачни и да су документа која сам приложио/ла веродостојна, што потписом на овом захтеву и потврђујем.

ВАЖНО!
Потпис мора бити унутар означеног простора!
(НЕ ДОДИРИВАТИ ивице оквира)

Дана ______/______/__________________
У
(место)

У овај оквир
залепите своју
фотографију

25 x 35 mm

ПОТПИС ВОЗАЧА

ПОПУЊАВА СЛУЖБЕНИК КОЈИ ПРЕУЗИМА ЗАХТЕВ
Достављена документа којима се потврђује веродостојност података у захтеву:
ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА
.............................................................................................................................................................
............................................

 Фотокопија или испис личне карте возача
 Фотокопија возачке дозволе возача
 Фотографија возача формата 25x35 mm, не старија од 6 месеци
 Докази о извршеним уплатама
ДОДАТНА ДОКУМЕНТА У ЗАВИСНОСТИ ОД РАЗЛОГА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
.........................................................................................................................................................................................................

 Квалификациона картица возача (уколико је поседује)
 Фотокопија школске дипломе (само ако је образовани профил/занимање – Возач моторних возила)
 Доказ да возач не може да достави картицу на увид (Потврда о пријему огласа за оглашавање исправе
неважећом од стране Службеног гласника Републике Србије)

 Изјава о разлозима за враћање сертификата/картице (потписана од стране возача)
 Овлашћење о предаји захтева за сертификат/картицу и/или преузимању сертификата/картице

За стране држављане додатно:

 Фотокопија Потврде о привременом боравку или сталном настањењу у Републици Србији
 Фотокопија радне дозволе, важи до:
 Фотокопија путне исправе (пасош)

Назив експозитуре и место:

Потпис службеника:

