
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 44/2013 од 21.5.2013. године, а 
ступио је на снагу 29.5.2013. 
 
На основу члана 22. став 2. Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, 
број 88/10), 
Mинистар саобраћаја доноси  
 

ПРАВИЛНИК 

о програму, начину и висини трошкова полагања испита за  издавање 
сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у 

транспорту опасног терета 
 
 

Члан  1. 
 Овим правилником прописује се програм, начин и висина трошкова полагања испита 
за издавање Сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у 
транспорту опасног терета (у даљем тексту: Сертификат за Саветника), као и програм, начин 
и висина трошкова полагања испита за продужење рока важења Сертификата за Саветника. 

 
Члан 2. 

Програм полагања испита за издавање Сертификата за Саветника обухватa: 
1) Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, број 88/10); 
2)  Потврђене међународне споразуме и то: 

(1) одељак 1.8.3 Европског споразума о међународном друмском транспорту 
опасног терета - ADR („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 
2/10); 

(2) одељак 1.8.3 Додатка Ц Конвенције о међународним превозима железницом 
(COTIF) – Правилник за међународни железнички транспорт опасне робе - 
RID („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 2/13); 

(3) одељак 1.8.3 Европског споразума о међународном транспорту опасног терета 
унутрашњим пловним путевима - ADN („Службени гласник РС– 
Међународни уговори”, број 3/10). 

  
Члан 3.  

Испитом за издавање Сертификата за Саветника (у даљем тексту: Испит)  проверава 
се стручна оспособљеност кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног 
терета. 

Члан 4.  
Испит се полаже пред Комисијом коју у складу са законом образује Управа за 

транспорт опасног терета (у даљем тексту: Управа). 
 

Члан 5. 
Пријаву за полагање Испита подноси послодавац код кога је кандидат за саветника за 

безбедност у транспорту опасног терета запослен, односно лице које је извршило стручно 
оспособљавање за саветника за безбедност у транспорту опасног терета. 

Уз пријаву за полагање Испита подноси се:  
1) диплома о степену стручне спреме (оверена фотокопија);  
2) доказ о радном искуству на пословима у вези транспорта опасног терета у трајању 

од три године за кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног 
терета са високом стручном спремом, односно пет година за кандидата за 
саветника за безбедност у транспорту опасног терета са средњом стручном 
спремом; 



3) потврда о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту 
опасног терета; 

4) фотокопија личне карте; 
5) доказ о уплати трошкова полагања Испита.  

Пријава за полагање испита за издавање (продужење рока важења) Сертификата о 
стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета подноси се 
у складу са обавештењем објављеном на web-site страници Управе.  

 
Члан 6. 

 Управа, у месецу јануару текуће године, објављује датуме одржавања најмање два 
испитна рока за ту годину.  

Испитни рок може се организовати, по потреби, и мимо утврђених рокова за минимум 
десет кандидата.  

Испит се, по правилу, организује ван радног времена Управе. 
 

Члан 7. 
Испит се може организовати према месту пребивалишта или боравишта кандидата 

ако из тог места има најмање пет пријављених кандидата. 
 

Члан 8. 
 Испит се полаже писмено. 

Испит траје три сата. 
На испиту је дозвољено коришћење потврђених међународних споразума из члана 2. 

тачка 2) подт. (1), (2) и (3) овог правилника и Закона о транспорту опасног терета и 
подзаконских прописа донетих на основу тог закона.   
                       

Члан 9. 
  Испитна питања обухватају одељке ADR, RID или ADN појединачно или њихову 

комбинацију. 
За полагање Испита који обухвата комбинацију питања из одељака ADR, RID или 

ADN Комисија саставља једну групу питања која су заједничка за ADR, RID или ADN и 
другу групу питања  за области по видовима саобраћаја. 
 

Члан 10. 
Ако кандидат за саветника за безбедност у транспорту опасног терета (у даљем 

тексту: кандидат) не приступи полагању Испита или одустане од започетог полагања, 
сматраће се да није положио Испит. 

Кандидат  који није положио Испит може поново полагати Испит у наредном  
испитном року. 
 

Члан 11. 
Свако испитно питање вреднује се са једним или више бодова. 
 Комисија  утврђује  списак испитних питања и начин бодовања. 
Успех кандидата на Испиту оцењује се оценом „положио” или „није положио”.  
Кандидат је „положио”  Испит ако има најмање освојених 70% бодова.  
Кандидату који је положио Испит издаје се Сертификат за Саветника.  
 

Члан 12. 
 О Испиту се води записник за сваког кандидата, који нарочито садржи: име и 

презиме кандидата; степен стручне спреме; назив послодавца код кога је кандидат запослен; 
састав Комисије; датум и место полагања стручног испита; постављена питања; начин 
бодовања и  постигнут успех.  

Записник потписују председник и чланови Комисије.  
 



 Члан 13. 
 Управа на својој web-site страници објављује каталог испитних питања.  

  
 Члан 14. 

На програм и начин полагања испита за продужење рока важења Сертификата за 
Саветника примењују се одредбе чл. 2 - 13. овог правилника. 
 

 Члан 15. 
Висина трошкова полагања испита за издавање Сертификата за Саветника износи 

15.000,00 динара. 
Висина трошкова полагања испита за продужење рока важења Сертификата за 

Саветника износи 10.000,00 динара. 
Трошкови из ст. 1. и 2. овог члана уплаћују се на рачун буџета Републике Србије. 
 

Члан 16. 
 Трошкове полагања Испита из члана 15. овог правилника сносе кандидат или 
послодавац код кога је кандидат запослен. 
 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 
 
 

Број: 110-00-00062/2012-01 
У Београду,   9. маја 2013. године  
 

            МИНИСТАР  
 
                               Милутин Мркоњић, с.р. 


