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ПОЗИВ ЗА  ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕСНИКА ЗА ПОХАЂАЊЕ 
ОБУКЕ ЗА  РЕВИЗОРЕ И ПРОВЕРИВАЧЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 
 
 
 

Јавно предузеће “Путеви Србије“ обавештава све заинтересоване да ће, уз 
подршку Светске банке, Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и Агенције за безбедност саобраћаја, организовати стручну 
обуку за ревизоре и провераваче безбедности саобраћаја и полагање теста за 
сертификацију ревизора/проверавача. 
 
Обука ће се реализовати у Београду, у периоду од 21. маја до 19. јуна 2018. 
године, у просторијама хотела „Hedonic“, адреса хотела је: Аутопут за Ниш бр. 
13, 11224 Београд-Врчин, Србија. 
 
Обуку и сертификацију спровешће стручни тим „Swedish National Road 
Consultiing AB“ из Шведске у саставу: проф. др Томаж Толаци (Универзитет у 
Марибору, Словенија), проф. др Крсто Липовац (Универзитет у Београду, 
Србија), Ханс Јоаким Волпрахт (Берлин, Немачка) и Варели Андрас (Стокхолм, 
Шведска). 
 
Пријављивање кандидата се врши на сајту ЈП ''Путеви Србије'' на следећој 
локацији: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/registracija-za-konkurs најкасније до 
петка 11. маја 2018. године у 15,00 сати. 
 
Кандидати, уз попуњену пријаву достављају скениране документе о 
испуњености услова, и то:  
 

1. Електронски очитане податке из личне карте, 



2. Скенирану радну књижицу, односно други доказ о радном искуству у 
струци и 

3. Диплому - доказ о завршеним основним академским студијама (240 
бодова) или мастер студијама (300 бодова), Саобраћајни факултет - 
друмски смер или Грађевински факултет - смер путеви и железнице, 
односно  
Диплому - доказ о завршеној високој школи струковних студија 
грађевинског или саобраћајног смера. 

 
С обзиром да је број полазника обуке ограничен на 40, коначна листа учесника 
обуке и сертификације формираће се на основу резултата улазног теста уз 
услов задовољавања доле наведених квалификација.  
 

• Минимално формално образовање полазника обуке 
 
Полазници обуке треба да имају формално високо образовање од најмање 240 
бодова, и то:  

- завршене основне академске студије (240 бодова) или мастер студије 
(300 бодова) и диплому грађевинског факултета (усмерење 
инфраструктура, односно путеви) или  

- завршене основне академске студије (240 бодова) или мастер студије 
(300 бодова) и диплому саобраћајног факултета - друмски саобраћај. 

 
• Минималнo искуствo полазника обуке 
 

Полазници обуке треба да имају минимално искуство у струци, и то:  
- најмање 3 године искуства у пројектовању путева, извођењу радова, или 

вршењу надзора или  
- најмање 3 године искуства у истраживањима саобраћајних незгода или  
- најмање 3 године искуства у инжењерству безбедности саобраћаја.  
 
• Посебни случајеви 	

	
Обуку за ревизоре/провериваче безбедности саобраћаја могу похађати и лица 
која су завршила високу струковну школу грађевинског или саобраћајног смера, 
уколико имају искуство, и то:  

- најмање 5 године искуства у пројектовању путева, извођењу радова или 
вршењу надзора или  

- најмање 5 године искуства у истраживањима саобраћајних незгода или  
- најмање 5 године искуства у инжењерству безбедности саобраћаја и 
- имају најмање 10 дана професионалног стручног усавршавања у области 

безбедности саобраћаја (присуство семинарима, научно-стручним 
скуповима) у претходних 5 година. 
 

Напомена: Сва документа која чине доказ радног искуства полазника обуке, 
укључујући и доказ о захтеваном професионалном усавршавању, потребно је 
доставити у једном PDF документу. 
  
Пријављени кандидати који имају одговарајуће квалификације ће, у понедељак, 
14. маја од 10,00 до 14,00 сати, полагати улазни тест. Тест ће се полагати 



електронски, на сајту ЈП „Путева Србије“, по принципу означавања тачних 
одговора. Време предвиђено за полагање теста је ограничено на један сат и 
тридесет минута. На основу резултата улазног теста ће се извршити рангирање 
кандидата и утврдити листа полазника. 
 
Све додатне информације везане за улазни тест кандидат ће добити на 
електронску адресу коју буде навео приликом регистрације. На исту адресу 
кандидат ће примити и информацију о испуњености услова за похађање обуке, 
а најкасније до среде 16. маја 2018. године, у 17,00 сати. 
 
Програм обуке је дат у прилогу овог огласа. 
Додатне информације заинтересовани могу добити на бр. телефона 
011/3091-270 или на e-mail: savkovic.ar@gmail.com  у периоду од 10h до 14h. 
Особа за контакт: Лазар Савковић, дис.  
  



Прилог: 
 
Програм обуке и сертификације ревизора и проверивача безбедности 
саобраћаја, распоред по данима 
 

Радни	
дан			 Дан			 Датум		 Месец		 Тема		 Коментари			

1.	 Понедељак		 21	

М
ај
		

Модул	–	инжењерство	у	
безбедности	саобраћаја		 Учионица			2.	 Уторак		 22	

3.	 Среда		 23	 Модул	–	пројектовање	
безбедних	путева		 Учионица			4.	 Четвртак		 24	

5.	 Петак		 25	
	 Субота		 26	 Викенд			 Недеља		 27	
6.	 Понедељак		 28	 Реализација	ревизије	

безбедности	саобраћаја	
у	фазама	3	и	4	(ПБС)		

Учионица			7.		 Уторак		 29	

8.		 Среда		 30	 ДОМАЋИ	ЗАДАТАК	I	
(ПБС)	 Терен/кућа		9.		 Четвртак		 31	

10.		 Петак		 01	

Ју
ни
		

	 Субота		 02	 Викенд			 Недеља		 03	
11.	 Понедељак		 04	 ДОМАЋИ	ЗАДАТАК	I	

(ПБС)	 Терен/кућа		12.	 Уторак		 05	
13.	 Среда		 06	 Презентација	извештаја	

о	провери	безбедности	
саобраћаја	и	средњи	

тест	(ПБС)	

Учионица			

14.	 Четвртак		 07	 Реализација	ревизије	
безбедности	саобраћаја	
у	фазама	1	и	2	(РБС)		

Учионица			15.	 Петак		 08	

	 Субота		 09	 Викенд			 Недеља		 10	
16.	 Понедељак	 11	

ДОМАЋИ	ЗАДАТАК	II	
(РБС)	
	

Терен/кућа		
17.	 Уторак		 12	
18.	 Среда		 13	
19.		 Четвртак		 14	
20.		 Петак		 15	
	 Субота		 16	 Викенд			 Недеља		 17	
21.		 Понедељак		 18	 ЗАВРШНИ	ИСПИТ		 Учионица			
22.		 Уторак		 19	 ЗАВРШНИ	ИСПИТ		 Учионица			

	
Предавања	се	одржавају	паралелно	у	две	групе,	и	то	група	1	и	2	раде	пре	подне,	а	
група	3	и	4	после	подне.		
 


