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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 

 О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

УПРАВЉАЊА ПРЕВОЗОМ ПУТНИКА У ФЕБРУАРУ 2020. ГОДИНЕ 

 

 

Испит о професионалној оспособљености за обављање послова управљања превозом 

путника полагаће се у четвртак 27. фебруара 2020. године, са почетком у 10 часова, у 

просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Пословна зграда 

СИВ III, Омладинских бригада 1, Нови Београд. Списак кандидата је приложен уз ово 

обавештење. 

 

На дан полагања испита потребно је да се кандидати јаве на пријавницу Пословнe зградe 

СИВ III пола сата пре почетка испита и у улазном холу зграде сачекају државног службеника 

који ће их упутити у просторију у којој ће се испит полагати. 

 

Испит се састоји из два дела који трају по 120 минута. Између полагања првог и другог дела 

испита предвиђена је пауза од 15 минута. 

 

На испиту је дозвољено коришћење литературе која је прописана Правилником о испиту о 

професионалној оспособљености за обављање послова управљања превозом путника 

(„Службени гласник РС”, број 84/17).  

 

Сходно наведеном правилнику од кандидата се захтева примерено понашање током трајања 

испита. Кандидат који понашањем на испиту нарушава ред или користи мобилни телефон 

или друга електронска средства комуникације удаљава се са испита и оцењује оценом „није 

положио“. 

 

Кандидати треба да понесу важећу личну карту и буду одевени у складу са нормама које 

важе за улазак у зграде државних органа.  
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Напомиње се да кандидати који уз пријаву за полагање испита нису доставили доказ о 

уплати трошкова за полагање испита исти треба да донесу на испит. У случају да 

кандидат не донесе доказ о уплати трошкова неће моћи да полаже испит. 

 

 
 

 

          

Списак кандидата који у четвртак 27. фебруара 2020. године полажу испит о 

професионалној оспособљености за обављање послова управљања превозом путника   

р.бр име и презиме пребивалиште доказ о уплати таксе 

1 Славко Ћулум Тител   

2 Бранко Павловић Панчево   

3 Весна Добријевић Београд  није достављен 

4 Радован Ђорђијевски Панчево није достављен 

5 Мартин Грујић Лужане није достављен 

6 Иван Петковић Модрина није достављен 

7 Драган Ђорђевић Ниш   

8 Миливоје Николић Љиг   

9 Ненад Стојковић Љуптен није достављен 

10 Новак Качар Нови Сад   

11 Милан Радојевић Чачак   

12 Ђорђе Алавања Ветерник   

13 Братислав Бачанин Прокупље   

14 Ђурко Шимић Кула   

15 Бранко Миловановић Крагујевац   

16 Дејан Станковић Лебане   

17 Бојан Радисављевић Јагодина није достављен 

18 Никола Тешић Коцељева   

19 Марина Стојчић Коцељева   

20 Маријана Петровић Београд    

21 Урош Стојановић Прокупље   

22 Иван Микић Баличевац није достављен 

 


