
Најчешћа питања лица заинтересованих за полагање државног стручног испита 

 

 

1. Где могу да нађем испитна питања? 

ОДГОВОР: Испитна питања су садржана у Програму за полагање државног стручног 

испита за службенике са високим образовањем и Програму за полагање државног 

стручног испита за службенике са средњим образовање.  

 

2. Где се може набавити Приручник за полагање државног стручног испита? 

ОДГОВОР: Издавач Приручника за полагање државног стручног испита је 

Министарство и не налази се у слободној продаји, већ се може бесплатно преузети 

са званичног сајта Министарства. 

 

3. Да ли је број рачуна за уплату накнаде исправан, обзиром да га систем у банци 

не препознаје? 

ОДГОВОР: Број рачуна је тачно наведен, покушајте у некој другој банци или пошти 

јер је вероватно грешка у њиховом систему. 

 

4. Да ли постоји могућност ослобађања од плаћања накнаде и да ли може да се 

плати у више рата? 

ОДГОВОР: Не постоји могућност како ослобађања плаћања, као ни плаћање у више 

рата. 

 

5. Да ли важи извршена уплата уколико сам спречен да изађем у заказаном 

термину на полагање, односно да ли морам поново да уплатим за нови термин? 

ОДГОВОР: Извршена уплата важи и доказ о уплати се предаје на следећем полагању. 

 

6. Спречен сам да изађем на полагање у заказаном термину, како се врши 

одлагање полагања испита? 

ОДГОВОР: Одлагање испита врши се писмено (дописом упућеним Министарству), 

пре или након утврђеног термина за полагање. У допису је неопходно навести да ли 

се жели нови термин за полагање или се пријава повлачи. 

 

7. Да ли се Уверење о полаженом државном стручном испиту може преузети 

лично? 

ОДГОВОР: Не, процес израде као и издавања уверења је такав да се се она не могу 

преузимати лично већ се шаљу препорученом поштом на дату адресу. 

 

8. Треба ми дупликат Уверења! 

http://95.140.126.56/wp-content/uploads/PRILOG-1-Program_drz.ispit_VSS-7.pdf
http://95.140.126.56/wp-content/uploads/PRILOG-1-Program_drz.ispit_VSS-7.pdf
http://95.140.126.56/wp-content/uploads/program-DSI-SSS-3.pdf
http://95.140.126.56/wp-content/uploads/program-DSI-SSS-3.pdf
http://95.140.126.56/wp-content/uploads/prirucnik-za-polaganje-drzavnog-strucnog-ispita.pdf


ОДГОВОР: За издавање уверења на основу евиденције коју води Министарство 

потребно је да се писменим путем поднесе захтев за издавање уверења уз који треба 

приложити фотокопију личне карте и по могућству фотокопију оригиналног 

уверења. Неопходно је уз захтев приложити доказ о уплаћеној Републичкој 

административној такси од 310,00 РСД.  

 

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме, адреса и место  

СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса  

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије  

ИЗНОС: = 310,00  

РАЧУН БРОЈ: 840 – 742221843 – 57  

МОДЕЛ: 97 

ПОЗИВ НА БРОЈ: 50-016 

 

 


