
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

- Едукативно консултативни центар за саобраћај Србијатранспорт - 

Обавезна обука за стицање сертификата о професионалној компетенцији (СПК) 
професионалних возача у Србији 

 

Поштовани, обавештавам Вас да се ускоро очекује доношење Правилника о условима које мора 
да испуни правно лице које врши обуку возача за стицање сертификата о професионалној 
компетентности (Certificate of Professional Competence, у даљем тексту: CПК) којим се потврђује 
почетна квалификација професионалног возача, периодичну обуку за стицање CПК и начин вођења 
евиденција. 

Пословно удружење друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ се залаже да сви сада запослени 
возачи добију СПК јер сматрамо да је то у овом тренутку у интересу транспортне привреде Србије и 
испуњавања услова за добијање лиценци за обављање делатности. У наредном процесу 
усавршавања и унапрешења знања професионалних возача очекујемо подизање нивоа квалитета и 
броја професионалних возача. 

Пословно удружење друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ ад је Београд још 2011. године, у 
интересу превозника, решењем БД 103615/2011 основало Огранак: Едукативно консултативни 
центар за саобраћај Србијатранспорт Београд,  са шифром делатности 8559- Остало образовање,  
а све у циљу обезбеђивања квалитетне обуке запослених у саобраћају по повољним условима. План 
је је да се обука за професионалне возаче спроводи по јединственом систему у оквиру 
Србијатранспорта, као централног носиоца сертификатa обуке у свим већим градовима Србије, 
користећи кадровске капацитете и материјалне ресурсе привреде који су чланови удружења. 

Србијатранспорт је на основу програма сачинила одговарајући план и програм обуке у 
зависности од врсте обуке и доставиће је на сагласност Агенцији за безбедност саобраћаја када се 
Правилници и званични програми усвоје како би обука била усаглашена и призната. При изради 
плана и програма стално се морају уважити новине у националним и међународним прописима и 
стандардима у друмском превозу ствари и путника, предлоге, закључке и резултате са стручних 
скупова, семинара, конференција, радионица и сл. План је да се сагласност одговарајућих планова и 
програма обуке издају за сваку календарску годину. 

Свака Пословница Едукативно консултативног центра за саобраћај Србијатранспорта, која се 
формира у свим већим градовима Србије ће испунити просторне и материјално-техничке услове за 
постојано и квалитетно обављање послова.  

Позивамо превознике да стрпљиво сачекају доношење правилника, програма и процедура, 
имајући у виду да се очекује нова законска регулатива у овој области. Овај сегмент обавеза може 
бити значајан трошак за превознике те у том смислу предузимамо све како би га свели на најнижу 
могућу меру. О свим новинама у овој области ћемо Вас благовремено обавестити. 

Србијатранспорт ће у сарадњи са превозницима изнаћи моделе да обуку спроводи на 
најквалитетнији начин уз ниску цену што је пре свега у Вашем интересу јер ће сигурно значајно 
смањити Ваше трошкове у односу на друге Центре за обуку. Стручна лица из привреде ће као 
предавачи бити посебно едуковани а обука возача ће се вршити у Вашем региону усклађено са 
радом возног особља. 

Већ смо предузели конкретне активности са Министарством рада, запошљавања и социјалне 
политике, Министарством просвете и Министарством грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре око изналажења решења повећања броја образованих професионалних возача 
у Србији, а по формирању нове владе ћемо наставити започете активности.  

 
Горан Алексић 


