


 

 

АМСС - Центар за моторна возила је основан 1993. године у оквиру Ауто-мото савеза 
Србије, а од 1999. године као засебно привредно друштво чији је оснивач Ауто-мото 
савез Србије под именом АМСС – Центар за моторна возила.  

Сектор за стручно усавршавање и развој који послује у оквиру АМСС – Центра за 
моторна возила је настао као последица потребе транспортних предузећа за 
унапређивањем радних процеса у пословању предузећа. 

Центар за обуку возача Сектора за стручно усавршавање и развој основан је 2020. 
године на основу решења Агенције за безбедност саобраћаја. У склопу Центра се 
одржавају обуке за стицање почетног „СРС“-а као и семинари унапређења знања који 
представљају основ за стицање периодичног „СРС“-а.  

 

 

 

 

АМСС – Центар за моторна возила 
Војвођанска 383и 

11000  Београд 
065/987-89-02 
www.cpc.rs 
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1. Шта је сертификат о стручној компетентности и коме је намењен? 

Сертификат о стручној компетентности (“CPC” – Certificate of Professional Competence) је документ 
који професионални возач мора да поседује на основу Законa о безбедности саобраћаја на путевима. 
Издаје се на неодређен временски период. Стиче се на основу признате квалификације или 
похађањем обавезне почетне обуке (основне обуке или додатне обуке). Подаци на сертификату 
су двојезични: на српском језику (ћирилично писмо) и енглеском језику. 
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2. Шта је квалификациона картица возача? 

Квалификациона картица возача је међународни документ који гласи на име возача и издаје се на 
основу сертификата о стручној компетентности. Подаци на квалификационој картици су двојезични: 
на српском језику (ћирилично писмо) и енглеском језику. Издаје се са роком важења од 5 година и 
обнавља се на основу стеченог периодичног „СРС“-а, односно похађањем 5 обавезних 
семинара. 
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3. Како се стиче почетни „СРС“? 

 

Почетни „СРС“ се може стећи на један од два начина: 

• Похађањем обавезне почетне обуке у Центру за обуку возача, уколико возач није претходно 
стекао „СРС“ или похађањем додатне обуке за возаче који су стекли „СРС“ за превоз терета а 
желе да обављају превоз путника и обратно; 

• На основу „Признате квалификације“– сви возачи који су стекли право на управљање возилима 
С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D, DE категорије и уписали га у возачку дозволу пре 30.12.2019 
године,  односно  возач који је у току школовања похађао садржај из наставних планова и 
програма и положио завршни испит за образовни профил „возач моторних возила“ почетни 
„СРС“ стичу подношењем захтева за издавањем сертификата о стручној компетентности и 
квалификационе картице возача; 
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4. Које услове мора да испуњава професионални возач како би стекао 
почетни „СРС“? 

 

Возач који жели да стекне почетну квалификацију  мора да испуни следеће услове: 

• да поседује возачку дозволу одговарајуће категорије  (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), коју је 
стекао после 30.12.2019 године; 

• да је похађао обавезну  почетну обуку – обавезна почетна обука се организује у Центру за 
обуку возача. Трајање обуке зависи од степена и врсте образовања возача. Возач је у обавези 
да присуствује свим часовима теоријске и практичне наставе; 

• да је положио стручни испит, који организује Агенција за безбедност саобраћаја а који се 
одржава у Центру за обуку возача. За пријаву за полагање стручног испита возач мора да 
стекне потврду о завршеној обавезној почетној обуци. 

Похађања обавезне почетне обуке и полагања стручног испита ослобођени су професионални возачи 
који су возачку дозволу одговарајуће категорије (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) стекли пре 30.12.2019 
године или поседују диплому завршеног образовног профила „возач моторних возила“. 
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5. Колико траје обука за почетни „СРС“? 

 

У зависности од степена образовања возача, обавезна обука за почетни „СРС“ се организује као: 

• основна обука од најмање 280 наставних часова, од којих је најмање 20 часова практичне 
наставе (оквирно трајање 40 радних дана); 

• основна убрзана обука од најмање 140 наставних часова, од којих је најмање 10 часова 
практичне наставе (оквирно трајање 20 радних дана); 

• додатна обука у трајању од најмање 70 наставних часова, од којих је најмање 5 часова 
практичне наставе, (оквирно трајање 10 радних дана); 

• додатна обука у трајању од најмање 35 наставних часова, од којих је најмање 3 часа практичне 
наставе, (оквирно трајање 5 радних дана). 
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6. Коју обуку треба да похађа возач како би стекао сертификат за С односно 
за D категорију? 

 

Сертификат за С категорију: 

Возач који има мање од трогодишњег средњег образовања мора да похађа основну обуку у трајању 
од најмање 280 наставних часова како би стекао почетни „СРС“. 

Возач који има минимум трогодишње средње образовање мора да похађа основну убрзану обуку у 
трајању од најмање 140 наставних часова како би стекао почетни „СРС“. 

 

Сертификат за D категорију: 

Уколико је возач стекао почетни „СРС“ за С категорију, а жели да стекне и почетни „СРС“ за D 
категорију, мора да похађа додатну обуку. 

Додатна обука може бити организована као додатна обука у трајању од најмање 70 наставних часова 
уколико је возач претходно прошао основну обуку.  

Додатна обука у трајању од најмање 35 наставних часова уколико је возач претходно прошао 
основну убрзану обуку. 



               Сертификат о стручној компетентности у Републици Србији               

   9 

7. Kораци у процесу стицања почетног „СРС“-а 
 

 

Попуњавање On-line 
пријаве на веб сајту, 

или предаја 
документације у Центру 

за обуку возача

Уплата трошкова у 
Центру за обуку возача, 
банци, пошти или путем 

E-bankinga

Полагање стручног 
испита и стицање 

потврде о положеном 
стручном испиту у 

просторијама Центра за 
обуку возача

1. корак 2. корак 3. корак

 
4. корак

Похађање теоријске и 
практичне обуке У 

просторијама Центра за 
обуку возача и стицање 

потврде о завршеној 
обуци

 

 

 

 



               Сертификат о стручној компетентности у Републици Србији               

   10 

8. Где се може похађати обука за почетни „СРС“?  
 

„Правилником о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално 
оспособљавање возача“, који је усвојила Агенција за безбедност саобраћаја, дефинисано је да се 
обука за почетни „СРС“ похађа у Центрима за обуку возача.  

 

АМСС – Центар за моторна возила је решењем Агенције за безбедност саобраћаја регистровао 
ПРВИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА у Републици Србији. 

 

Центар за обуку возача АМСС – Центра за моторна возила се налази на адреси Војвођанска 383и, 
општина Сурчин, у Београду у близини аеродрома „Никола Тесла“. 
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9. Где се подноси захтев за похађање обуке за стицање почетног „СРС“-а? 

Захтев за похађање почетног „СРС“-а се може поднети на следеће начине: 

• On-line, путем веб сајта www.cpc.rs; 
• Позивом на број телефона 065/987-89-02; 
• Лично, предајом пријаве у просторијама Центра за обуку возача. 

 

 

 

 

 

http://www.cpc.rs/
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10. Која документа треба припремити за подношење захтева за похађање 
обуке за почетни „СРС“? 

 

Приликом подношења захтева за похађање обуке за почетни „СРС“ потребно је да возач приложи 
следећа документа: 

• пријава за стицање почетног „СРС“-а, која се може пронаћи на веб страници www.cpc.rs; 
• фотокопија или испис личне карте возача; 
• фотокопија или испис возачке дозволе возача; 
• две фотографије формата 25х35mm; 
• доказе о уплати, уплатнице или одштампани налог уколико је плаћање извршено on-line: 

а) таксе према Агенцији за безбедност саобраћаја; 

б) трошкова обуке за почетни „СРС“; 

Пријаву и  уплату трошкова обуке за почетни „СРС“ може обавити и правно лице за своје 
возаче. Правно лице може овластити запослено лице да у име возача ангажованих у том правном 
лицу преда пријаву и осталу потребну документацију. Овлашћење мора бити одштампано на 
меморандуму фирме и оверено печатом и потписом одговорног лица у правном лицу. 
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11. Где се одржава полагање стручног испита? 

 

Возачу се по завршетку обавезне основне обуке издаје потврда о завршеној обуци, са којом се може 
пријавити за полагање стручног испита. 

 

Стручни испит организује Агенција за безбедност саобраћаја у просторијама Центра за обуку 
возача.  

 

Возачи који су стекли почетни „СРС“ за превоз терета и похађали су додатну обуку за превоз 
путника или обратно, полажу само део стручног испита који нису претходно нису полагали.  
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12. Kораци у процесу стицања периодичног „СРС“-а 

 

 

Попуњавање On-line 
пријаве на веб сајту или 
предаја документације у 
Центру за обуку возача

Уплата трошкова у 
Центру за обуку возача, 
банци, пошти или путем 

E-bankinga

Подношење захтева за 
продужење важења 

рока квалификационе 
картице возача

1. корак 2. корак 3. корак

 
4. корак

Похађање 5 семинара 
унапређења знања у 
периоду од 5 година 

(један годишње) у 
просторијама Центра за 

обуку возача
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13.  Шта је периодични „СРС“ и зашто је он важан?  
 

Периодични „СРС“ се састоји из 5 периодичних обука које је професионални возач у обавези да 
похађа након стицања почетног „СРС“-а уколико жели да се бави превозом терета, односно 
превозом путника и након истека рока од 5 година од дана стицања почетног „СРС“-а.  

 

Професионални возач који не стекне периодични „СРС“, неће моћи да обнови 
квалификациону картицу возача, а самим тим ни да обавља послове професионалног 
возача! 
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14. Како се стиче периодични „СРС“? 
Периодични „СРС“ се стиче похађањем периодичне обуке, у трајању од најмање 35 наставних 
часова, а у периоду од 5 година, колики је рок трајања квалификационе картице. 

Периодична обука се спроводи кроз обавезне једнодневне семинаре унапређења знања, у трајању 
од 7 наставних часова.  

У периоду важења квалификационе картице возач мора да похађа 5 обавезних семинара 
унапређења знања.  

Препорука је да возачи похађају по један семинар у току календарске године. У изузетним 
случајевима, и  уз одобрење Агенције за безбедност саобраћаја, возачу се у периоду од 5 година 
може одобрити да похађа 2 семинара са различитим програмом у току календарске године. 

15. Где се може похађати обука за периодични „СРС“? 
Обука за периодични „СРС“ се, као и обука за почетни „СРС“, похађа у Центру за обуку возача који 
се налази на адреси Војвођанска 383и, општина Сурчин, у Београду.  

На основу потреба возача и тржишта, измена у пољу саобраћаја, образују се нови програми са 
новим темама. Тренутно су регистрована два програма за периодичну обуку, и лиценцирани 
предавачи константо раде на унапређењу постојећих и развијању нових програма периодичне 
обуке.  
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16. Где се подноси захтев за похађање периодичне обуке за „СРС“? 
Захтев за похађање периодичног „СРС“-а се може поднети на следеће начине: 

• On-line, путем веб сајта www.cpc.rs; 
• Позивом на број телефона 065/987-89-02; 
• Лично, предајом захтева у просторијама Центра за обуку возача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скенирајте QR код како би добили локацију Центра на Google Maps 
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17. Која документа треба припремити за подношење захтева за похађање 
обуке за периодични „СРС“? 

Приликом подношења захтева за похађање обуке за периодични „СРС“ потребно је да возач 
приложи следећа документа: 

• пријава за стицање периодичног „СРС“-а, која се може пронаћи на веб страници www.cpc.rs; 
• фотокопија или испис личне карте возача; 
• фотокопија или испис возачке дозволе возача; 
• две фотографије формата 25х35mm; 
• доказе о уплати, који могу бити у форми уплатнице или одштампаног налога уколико је 

плаћање извршено on-line: 

а) таксе према Агенцији за безбедност саобраћаја; 

б) трошкова обуке за периодични „СРС“. 
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18.  Где се могу информисати о трошковима почетне и периодичне обуке? 

Све информације о трошковима почетне и периодичне обуке возачи могу пронаћи на веб страници 
Центра за обуку возача, www.cpc.rs на којој се могу пронаћи и информације о терминима 
одржавања обука, захтеви за пријаву за почетну и периодичну обуку као и све остале информације 
које се односе на процес стицања „СРС“-а у Републици Србији. 

Осим на веб страници Центра, заинтересовани информације о пријави и трошковима почетне и 
периодичне обуке могу добити: 

• позивом на број телефона 065/987-89-02; 
• дoласком у Центар за обуку возача АМСС – ЦМВ, на адреси Војвођанска 383и, општина 

Сурчин, Београд; 
• слањем поруке на e-mail адресу cpc@cmv.rs; 
• на Facebook страници „AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95“; 
• на Инстаграм страници „centar_za_cpc“. 

 

http://www.cpc.rs/






 

 

 

 

 

 

 

АМСС – Центар за моторна возила 
Војвођанска 383и 

11000  Београд 
065/987-89-02 
www.cpc.rs 
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