
 

СЕРТИФИКАТ О СТРУЧНОЈ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 



АМСС Центар за моторна возила је основан 1993. године у оквиру Ауто-мото 

савеза Србије, а од 1999. године функционише као засебно привредно 

друштво АМСС-ЦМВ.   

Сектор за стручно усавршавање послује у оквиру АМСС – Центра за 

моторна возила. Настао је као последица потребе транспортних предузећа за 

унапређивањем радних процеса у пословању предузећа.  

Активности Сектора, као екстерног сарадника компанија, реализују се  

периодично, омогућавају унапређење способности и компетенција возача и 

запослених у транспорту уз оптимизацију радних процеса, а све у циљу 

ефикаснијег пословања предузећа
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1. Којим  правним  актима  су  дефинисани  услови  и  начин  стицања “CPC”-a  и 

квалификационе картице професионалног возача? 

 
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима, члан 203., последња измена 06. априла 2019. 

године; 

 Правилник о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и 
квалификационе картице возача, који је усвојила Агенција за безбедност саобраћаја, а који 
је ступио на снагу 28. децембра 2018. године; 

 Правилник о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално 
оспособљавање возача, који је усвојила Агенција за безбедност саобраћаја, а који је ступио 
на снагу 28. децембра 2018. године; 

Сви прописи Републике Србије везани за рад професионалних возача усаглашени су са Европском 

директивом 2003/59/ЕЗ којом је уређена област професионалних возача и издавања сертификата о 

стручној компетентности. 

 

На основу тога возачима у Републици Србији омогућено је да несметано обављају превоз преко 

територија земаља чланица Европске уније, уз поседовање квалификационе картице за возаче при 

обављању превоза, уз уписивање кôда «95» у возачку дозволу. 
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2. Шта  је  сертификат  о  стручној  компетентности  и  које  врсте  сертификата  су 

дефинисане Правилником? 

 
Сертификат о стручној компетентности  (“CPC”) је документ којим се потврђује почетна или 

периодична квалификација професионалног возача за превоз терета или превоз путника. Подаци на 

сертификату су двојезични: на српском језику (ћирилично писмо) и енглеском језику. 
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3. Шта је квалификациона картица возача? 

 
Квалификациона картица је међународни документ који гласи на име возача и издаје се на основу 

сертификата. Подаци на квалификационој картици су двојезични: на српском језику  (ћирилично 

писмо) и енглеском језику. Издаје се са роком важења од 5 година. 
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4. Да ли возач има обавезу да замени квалификациону картицу када стекне нову 

категорију? 

 
Уколико је возач стекао нову категорију и жели да обавља послове професионалног возача за ту 

категорију, мора поднети захтев за издавање нове квалификационе картице, у коју ће му нова 

категорија бити уписана. 

 
 
 

5. Шта возач треба да уради уколико је рок важења возачке дозволе краћи од рока 

важења квалификационе картице? 

 
Возач не може користити квалификациону картицу уколико му је истекла возачка дозвола. 

 
Препорука је да се возачка дозвола обнови након стицања сертификата и квалификационе картице, 

и да затражи упис кôда «95» у возачку дозволу. 
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6. Ко је обавезан да поседује „CPC“? 

 
Сви професионални возачи у Републици Србији односно возачи којима је управљање возилом 

основно занимање, и то када управљају возилом, односно скупом возила категорија C, C1, D, D1, CE, 

C1E, DE или D1E. 

 
Изузети су професионални возачи ако управљају следећим возилима: 

 војним возилима, ватрогасним или возилима полиције, 

 возилима чија конструктивна брзина не прелази 45 km/h, 

 возилима која се користе у ванредним ситуацијама или акцијама спашавања, 

 возилима чије се карактеристике испитују на путу у циљу техничког развоја, поправке или 

одржавања, као и новим или преправљеним возилима која још нису пуштена у саобраћај, 

 возилима која се користе за оспособљавање кандидата за возаче или за обуку за стицање 

почетне квалификације, односно периодичне обуке, 

 возилима чија највећа дозвољена маса не прелази 7,5 t, односно која осим седишта за возача 

имају више од 8, а највише 16 седишта и чија највећа дужина не прелази 8m, кад обавља 

превоз за сопствене потребе, 

 возилима која превозе материјал или опрему коју возач користи у сврху обављања његовог 

основног занимања, под условом да управљање возилом није основно занимање возача. 
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7. Ко је надлежан за издавање „CPC“-a? 

Наведена документа професионалног возача издаје и одузима Агенција за безбедност саобраћаја. 

Агенција спроводи стручни испит за стицање почетне квалификације. Агенција врши стручни надзор 

над Центрима који врше почетну и периодичну обуку. 

Агенција је овластила АМСС, да за потребе Агенције прикупља захтеве за издавање сертификата о 

стручној компетентности, као и да доставља израђена документа возачима. 

 

8. Које услове професионални возач мора да испуни да би поднео захтев за издавање 

почетног „CPC“-a? 

Возач који стиче почетну квалификацију, мора да испуњава следеће услове: 

 да има возачку дозволу за управљање возилима неке од категорија: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE 

или D1E, 

 да је завршио прописану обуку, 

 да је положио стручни испит. 

Из наведених услова изузети су професионални возачи који: 

 имају признате почетне квалификације, по основу „стеченог права“ и/или 

 поседују диплому завршеног образовног профила “возач моторних возила”. 
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9. Шта се подразумева под признатим почетним квалификацијама – „стечено правo“? 

 
Под „стеченим правом“ се подразумева признавање почетне квалификације возачу ако је: 

 стекао право на управљање возилима категорије C, C1, D, D1, CE, C1E, DE или D1E пре дана 

ступања на снагу Правилника (29.12.2018. године), 

 најкасније у року од једне године од дана ступања на снагу Правилника стекао право на 

управљање возилима неке од категорија C, C1, D, D1, CE, C1E, DE или D1E (најкасније до 

29.12.2019. године) и 

 стекао диплому за образовни профил „возач моторних возила“ односно да је у току школовања 

похађао садржај из наставних планова и програма и положио завршни испит за образовни 

профил „возач моторних возила“. 

 

 
10. Да  ли  је  стицање  почетног  „CPC“-a  на  основу  „стеченог  права“  временски 

ограничено? 

 
Не! 

Возач може и након 29.12.2019. године поднети захтев за стицање почетног „CPC“-a на основу 

„стеченог права“. 



СЕРТИФИКАТ О СТРУЧНОЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

13 

 

 

 

11. Где се предаје документација за издавање почетног „CPC“-a и квалификационе 

картице возача? 

Захтев за издавање почетног „CPC“-a и квалификационе картице возача предаје се у некој од 

овлашћених АМСС експозитура чији се списак налази на сајту Агенције за безбедност саобраћаја и 

АМСС-а. 

 
12. Где се преузимају почетни „CPC“ и квалификациона картица возача? 

Возач почетни „CPC“ и квалификациону картицу мора преузети у истој експозитури у којој је поднео 

захтев. Преузимање документације у другим АМСС експозитурама није могуће. 

 
13. Колики су трошкови издавања почетног „CPC-а“ и квалификационе картице? 

Укупни трошкови према важећем ценовнику износе: 6.080,00 динара по захтеву. Трошкови се односе 

на: 

 Трошкове израде картице, 5.000,00 динара и 

 Трошкове у вези са обрадом захтева за издавање сертификата/квалификационе картице, 

1.080,00 динара. 
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14. Шта да ради возач који жели „CPC“ и за превоз терета и за превоз путника? 

Ако возач жели да добије почетни „CPC“ и за превоз терета и за превоз путника, треба у захтеву да 

означи да подноси захтев за обе врсте превоза. Возач плаћа укупно 6.080,00 динара и ако подноси 

захтев за обе врсте превоза. 
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15. Која документа се предају приликом подношења захтева за издавање почетног 

„CPC“-а и квалификационе картице возача? 
 

 
За почетни „CPC“ и квалификациону картицу возача прилаже се следеће: 

 захтев (уредно и комплетно попуњен по упутству који се налази на сајту Агенције за безбедност 

саобраћаја); 

 фотокопија или испис личне карте возача (не оверава се код нотара); 

 фотокопија возачке дозволе возача (не оверава се код нотара); 

 једна фотографија возача формата 25x35 mm, не старија од 6 месеци и 

 докази о извршеним уплатама (уплатнице или одштампан извод из банке уколико је плаћање 

вршено on-line путем). 
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16. Шта је потребно ако захтев и документацију предаје физичко лице? 

 
Ако захтев и осталу потребну документацију подноси физичко лице тј. професионални возач лично, 

има обавезу да уз фотокопију или очитану личну карту и фотокопију возачке дозволе приложи 

оригинал ових докумената на увид службенику који врши пријем захтева. 
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17. Да ли може друго лице да преда захтев или преузме сертификат/картицу уместо 

возача? 

 
Може! 

У случају да возач није у могућности да лично преда захтев или да преузме сертификат или картицу, 

он може овластити друго лице да то уради у његово име. Овлашћење мора бити оверено од стране 

надлежног органа за оверу и мора се односити на предају/преузимање докумената. 

 
18. Да ли може правно лице да изврши предају документације и уплату за своје возаче? 

 
Може! 

Правно лице (послодавац) у којем је возач запослен може овластити запослено лице из правног 

лица, да у име возача ангажованих у правном лицу преда захтеве и осталу потребну документацију и 

преузме сертификате и картице. Овлашћење мора бити одштампано на меморандуму фирме и 

оверено потписом овлашћеног лица и печатом. 

Правно лице (послодавац) може извршити уплату такси за своје возаче. Потребно је да се као 

доказ о извршеној уплати приложи потврда из банке као и да се достави списак возача за које је 

извршена уплата, а који је одштампан на меморандуму фирме, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом. 
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Приликом попуњавања уплатница правно лице уноси назив фирме у делу намењеном уплатиоцу. Као 

позив на број за уплату таксе за израду картице уписује се број 203, за израду картице уписује се 

шифра експозитуре у којој се предаје документација. Шифра експозитуре АМСС – ЦМВ у Београду је 

02352 
 

  

Износ: 

број возача Х 5.000,00 дин 

 

Износ: 

број возача Х 1.080,00 дин 
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19. Да ли је потребно донети документа на увид уколико предају документације врши 

правно лице? 
Не! 

Ако захтев и осталу потребну документацију предаје правно лице (послодавац), односно запослено 

лице које је правно лице овластило, није потребно носити личну карту и возачку дозволу возача на 

увид службенику који врши пријем захтева. 

 

20. Колики је рок за израду сертификата и картице? 

Законски рок за издавање сертификата о стручној компетентности возача и квалификационе картице 

возача је тридесет (30) дана. 

Овај рок се односи на редовне услове у којима се захтеви подносе одговорно, у складу са обавезама 

дефинисаним Законом. 

 

21. Који је период важења “CPC”-a? 

Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује почетна квалификација за превоз терета 

односно превоз путника нема рок важења. 

Сертификат о стручној компетентности којим се потврђује периодична обука за превоз терета односно 

превоз путника издаје се са роком важења од 5 година. 

Квалификациона картица возача издаје се са роком важења од 5 година. 
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22. Како се стиче почетна квалификација за возаче који немају „стечена права“? 

 
Сви возачи који не испуњавају услов дефинисан „стеченим правима“ почетну квалификацију „CPC“ 

стичу похађањем обавезне обуке и полагањем стручног испита. 

 
Обавезна обука може бити основна, додатна и допунска. 

 
Трајање основне обуке је 280 или 140 наставних часова (зависно од степена образовања кандидата). 

Трајање додатне обуке је 35 или 70 наставних часова (зависи од начина стицања основне обуке). 

Додатну обуку за стицање почетног „CPC“-a похађа возач који је стекао почетни „CPC“ за превоз 

терета, а жели да обавља и превоз путника и обрнуто. 

 
Трајање допунске обуке је минимум 14 наставних часова (похађају је возачи који су имали проблeм 

са полагањем испита у предвиђеном року). 
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23. Шта је периодична обука односно периодични „CPC“ и зашто је она битна? 

 
Периодични „CPC“ издаје Агенција са роком важења од пет година и стиче се похађањем 

периодичне обуке у трајању од најмање 35 наставних часова. 

 
 

 
24. Да ли возач мора да похађа периодичну обуку? 

 
Да! 

 
Уколико возач жели да обнови почетни или претходни периодични „CPC“, он је у обавези да сваке 

календарске године похађа периодичну обуку. 

 

Периодична обука спроводи се кроз обавезне семинаре унапређења знања у трајању од 7 

наставних часова и у периоду важења квалификационе картице, возач мора похађати 5 обавезних 

семинара унапређења знања. У току једне календарске године возачу ће се признати највише два 

семинара на којима је присуствовао а који имају различите планове и програме рада. 
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25. Да ли се у Републици Србији може уписати кôд «95» у возачку дозволу? 

 
Може! 

На захтев професионалног возача, надлежни орган, Министарство унутрашњих послова уписује 

међународни кôд «95» у возачку дозволу, на основу почетног или периодичног „CPC”-a. 

Картица и међународни кôд «95» уписан у возачку дозволу имају рок важења од пет година. 

Током управљања возилом професионални возач  мора код себе имати сопствену картицу или 

међународни кôд «95» уписан у возачку дозволу. 
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26. Ко спроводи обавезну и периодичну обуку за „CPC“? 

 
Обавезну обуку организује и спроводи Центар за обуку којем је на основу „Правилника о условима 

које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача“ коме је 

Агенција издала дозволу за рад. 

Након завршене обавезне обуке, возачу који је присуствовао одговарајућој обуци, Центар издаје 

потврду о завршеној обавезној обуци за стицање почетног „CPC”-а. 

Након завршене обавезне обуке возач полаже стручни испит који се спроводи у просторијама Центра. 

Периодичну обуку - семинаре унапређења знања за професионалне возаче организује и спроводи 

Центар. 

Професионални возач након истека рока важења сертификата и квалификационе картице возача 

подноси захтев за продужење важења ових докумената уз који мора приложити доказ да је у 

претходних 5 година похађао 5 семинара унапређења знања са различитим садржајем.
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