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 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 
 

 

Назив органа:   
Агенција за безбедност саобраћаја 

 

Адреса седишта:  
Булевар Михајла Пупина 2 

11070 Београд 

Матични број: 17791303 

Порески идентификациони број:  106651829 

Жиро рачун 840-1068668-71 

Адреса електронске поште:  abs@abs.gov.rs 

Одговорно лице Јасмина Милошевић 

Радно време:  0730- 1530 

Датум првог објављивања:  09.06.2011. 

Датум последње измене:  17.04.2018. године 

Информатор се може добити:  
У просторијама Агенције за безбедност 

саобраћаја 

Интернет адреса Агенције:  www.abs.gov.rs 

Интернет адреса информатора: 
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/docume

nts/20180326143140-informator_2018.03.pdf 

Лице одговорно за информатор: 
Александар Николовски, 011-311-73-72 

 aleksandar.nikolovski@abs.gov.rs 

Лице задужено за поступање по  

захтевима за приступ 

информацијама: 

Мирјана Ђерић, 011/214-50-89; 

mirjana.djeric@abs.gov.rs 

Лице задужено за контакт са 

државним органима: 

Јасмина Курибак, 011/311-73-98, 

jasmina.kuribak@abs.gov.rs 

Лице задужено за контакт са 

новинарима и јавним гласилима: 

Лидија Станојевић, 011/311-73-43, 

lidija.stanojevic@abs.gov.rs 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

Организациону структуру Агенције за безбедност саобраћаја чине: 

 

 Кабинет директора; 

 Сектор за превенцију и локалне самоуправе;   

 Сектор за возаче; 

 Сектор за возила. 

 

Пословањем и организацијом Агенције за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: 

Агенција) руководи в.д. директора, Јасмина Милошевић. У Кабинету директора обављају се 

послови руковођења и организовања рада Агенције и послови везани за односе са јавношћу.  

 

mailto:abs@abs.gov.rs
http://www.abs.gov.rs/
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20180326143140-informator_2018.03.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20180326143140-informator_2018.03.pdf
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 Кабинет директора 
 

Кабинет директора сачињивају два одељења: 

 

 Одељење за правне и опште послове; 

 Одељење за економско-финансијске послове. 

 

 Сектор за превенцију и локалне самоуправе 
 

Радом Сектора за превенцију и локалне самоуправе руководи помоћник директора-

начелник Сектора, Светлана Миљуш, (svetlana.miljus@abs.gov.rs).  

У Сектору за превенцију и локалне самоуправе обављају се:  

 припреме развојних програма из надлежности Агенције; 

 стручно-технички послови за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја на 

путевима; 

 послови припреме предлога годишњег програма рада, стручни послови за потребе 

Управног одбора; 

 припрема, праћење и реализација пројеката и пројектних задатака у делу кампања и 

едукацијa у безбедности саобраћаја; 

 остале превентивно-промотивне активности и вођење кампања о безбедности 

саобраћаја; 

 послови стручне сарадње са домаћим и страним институцијама у овој области; 

 послови сарадње са регионалним и локалним телима за безбедност саобраћаја; 

 послови давања сагласности на садржај програма реализације средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја у локалним самоуправама; 

 послови давања мишљења на садржај стратегија и акционих планова безбедности 

саобраћаја локалних самоуправа; 

 послови сарадње са локалним телима за безбедност саобраћаја; 

 послове припреме стручних скупова и из делокруга рада Сектора; 

 за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима даје стручно 

мишљење о плановима и активностима регионалних и локалних тела за безбедност 

саобраћаја и преко Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

утиче на њихове планове и активности; 

 послови комуникације са грађанима по питању притужби и представки на рад 

институција и организација безбедности саобраћаја, као и одговарање на питања 

грађана из области безбедности саобраћаја, закона о безбедности саобраћаја, проблема 

у саобраћају и казнене политике; 

 послови комуникације са институцијама, организацијама и појединцима; 

 послови истраживања, анализе и праћења стања безбедности саобраћаја, послови 

идентификације кључних проблема у безбедности саобраћаја и предлагања мера за 

унапређење безбедности саобраћаја; развој интегрисане базе података од значаја за 

безбедност саобраћаја и успостављање географско информационог система у функцији 

безбедности саобраћаја.  

 

Значајан део активности Сектора посвећен је дефинисању обележја безбедности саобраћаја 

и структуре података који се прикупљају, складиште, мере и прате у области безбедности 

саобраћаја. 
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Сектор сарађује са домаћим и међународним институцијама, научним и стручним 

организацијама, посебно на пољу размене података, праћења, усаглашавања и развоја 

стручних процедура, методологија и мера које се примењују у области безбедност саобраћаја. 

У Сектору се периодично припремају анализе и публикације са подацима о саобраћају и 

саобраћајним незгодама, доступне свим заинтересованим организацијама и појединцима 

путем интернета. Сектор путем интернета објављује и брошуре о реализованим пројектима и 

истраживањима са најважнијим информацијама, резултатима и закључцима. Сектор је 

задужен за припрему и објављивање информација о статистичким подацима о стању 

безбедности саобраћаја, који су у складу са Законом о безбедности саобраћаја доступни свима 

под једнаким условима. Сектор је у сталној комуникацији са институцијама и организацијама 

које чине део система безбедности саобраћаја у Републици Србији. 

 

Сектор за превенцију и локалне самоуправе састоји се из три одељења: 

 

 Одељење за планирање, превенцију и едукацију; 

 Одељење за локалне самоуправе; 

 Одељење за анализе и истраживања. 

 

 Сектор за возаче 
 

Радом Сектора за возаче руководи помоћник директора-начелник Сектора Слободан 

Карличић, (slobodan.karlicic@abs.gov.rs). 

 

Сектор за возаче састоји се из три одељења: 

 

 Одељење плана и стручно-оперативних послова; 

 Одељење регистра и евиденција; 

 Одељење за професионалну обуку и усавршавање. 

 

У оквиру активности које Сектор за возаче организује и спроводи, опслужен је за широк 

спектар корисника. Процеси који се реализују у оквиру овог сектора се односе на: 

лиценцирање предавача теоријске обуке, инструктора и испитивача; лиценцирање возача 

трамваја, лиценцирање возача туристичког воза, лиценцирање професионалних возача, 

сертификовање будућих предавача на семинарима за инструкторе вожње; сертификовање лица 

која спроводе обуке, односно семинаре унапређења знања; рехабилитацију возача којима је 

одузета возачка дозвола; перманентно унапређење знања свих поменутих корисника услуга и 

сл. 

 

У оквиру активности које се односе на предаваче теоријске обуке, инструкторе и 

испитиваче Сектор за возаче:  

 

 организује и спроводи припремну наставу за предаваче теоријске обуке; 

 организује и спроводи стручни испита за предавача теоријске обуке и испитиваче у 

обуци возача; 

 организовање семинара за унапређење знања предавача теоријске наставе, инструкторе 

и испитиваче; 

 издаје дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке, инструкторе и испитиваче; 
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 води регистре издатих дозвола (лиценци) за предаваче теоријске наставе , инструкторе 

и испитиваче, чува и архивира податке и докумената унета у регистар у писменој и 

електронској форми; 

 обезбеђује стручну литературу из области оспособљавања возача;  

 обављање и других послови из делокруга Одељења. 

 

Послови у вези са активностима које се односе на процес рехабилитације возача су:  

 

 организовање и спровођење семинара унапређења знања за возача којима је одузета 

возачка дозвола због несавесног управљања;  

 спровођење испита провере знања за возача којима је одузета возачка дозвола због 

несавесног управљања;  

 издавање уверења о положеном испиту провере знања;  

 сертификовање предавача за рад са специфичном групом полазника кроз едукацију на 

вишедневним семинарима; 

 вођење регистра издатих уверења о положеном испиту унапређења знања из области 

безбедности саобраћаја;  

 чување и архивирање података и докумената унетих у регистар у писменој и 

електронској форми; 

 организација и обезбеђивање објављивања стручне литературе из области 

оспособљавања возача. 

 

У наредном периоду очекују се усвајање подзаконских аката којима су прописани послови 

у вези са активностима које се односе на процес стицања СРС сертификата професионалних 

возача, као и квалификационе картице возача. 

 

Такође, Сектор за возаче обавља и послове у вези са обуком возача туристичког воза и 

возача трамваја, као што су: 

 

 организовање обука возача туристичког воза и возача трамваја;  

 спровођење стручног испита за возача туристичког воза и возача трамваја; 

 издавање дозволе (лиценце) возача туристичког воза и возача трамваја;  

 вођење регистра издатих дозвола (лиценци) возача туристичког воза и возача трамваја;  

 чување и архивирање података и докумената унетих у регистар у писменој и 

електронској форми; 

 организација и обезбеђивање објављивања стручне литературе. 

 

 Сектор за возила 
 

Радом Сектора за возила руководи помоћник директора-начелник Сектора, Зоран 

Алимпић, (zoran.alimpic@abs.gov.rs). Сектор за возила организован је у четири одељења: 

 

 Одељење за тахографе; 

 Одељење за испитивање возила; 

 Одељење за хомологацију возила, опреме и делова; 

 Одељење за вођење евиденције и управног поступка. 
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У оквиру Одељења за тахографе обављају се поверени послови у вези са применом 

тахографа и граничника брзине, и то: 

 

 послови у вези са издавањем тахографских картица; 

 издавање дозвола за рад радионица за тахографе; 

 стручни надзор над радом радионица за тахографе; 

 организација и спровођење испита из области познавања, контроле и прегледа 

тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа; 

 издавање лиценци за техничаре у радионицама за тахографе; 

 организација и спровођење семинара унапређења знања за техничаре у радионицама 

за тахографе; 

 издавање сертификата о одобрењу типа тахографа, модела тахографског листића или 

тахографске картице; 

 други послови у вези примене система тахографа у Републици Србији. 

 

Послови у вези са издавањем тахографских картица врше се на основу члана 23. Закона 

о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима и обухватају: пријем 

захтева за издавање тахографске картице возача, превозника, надзорног органа или радионице 

за тахографе, одлучивање по захтеву (одобравање или одбијање захтева), послове израде 

картице (производња, персонализација и генерисање потребних електронских кључева) и 

уручивање картице.  

Агенција води евиденцију о издатим картицама, електронским кључевима и другим 

електронским записима на картицама и прослеђује и размењује податке са надлежним 

надзорним органима и органима надлежним за послове саобраћаја других држава путем 

заједничке мреже (TACHOnet). 

Поред ових послова Агенција спроводи и посебни поступак за избог произвођача 

тахографских картица, у складу са чланом 26. Закона о радном времену посаде возила у 

друмском превозу и тахографима. 

 

Издавање дозвола за рад радионица за тахографе се спроводи у складу са одредбама 

Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени 

гласник РС”, број 96/15) и Правилника о радионицама за тахографе („Службени гласник РС”, 

број 13/17). Привредна друштва, односно јавна предузећа подносе Агенцији захтев за 

издавање дозволе радионице. Доказивање испуњености прописаних услова за издавање 

дозволе врши се достављањем одговарајућих доказа и утврђивањем испуњености услова у 

просторијама подносиоца захтева на локацији за коју се подноси захтев од стране експертског 

тима Агенције. Привредном друштву, односно јавном предузећу које испуни све прописане 

услове издаје се дозвола радионице. Послове у вези са тахографом и граничником брзине може 

да обавља само привредно друштво, односно јавно предузеће које испуњава прописане услове 

и које има дозволу радионице. 

Поред издавања дозволе радионице Агенција спроводи и поступак за продужетак и измену 

дозволе радионице. 

У складу са чланом 42. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и 

тахографима Агенција води и евиденцију о радионицама за тахографе која садржи евиденцију 

о издатим дозволама, изменама дозвола и одузетим дозволама, жиговима и отиску печата 

радионице за тахографе. 

Радионице за тахгорафе, ради достављања података о пословима радионице и друге 

документације, штампања и архивирања уверења и записника и вођења евиденције о 
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пословима радионице, користе информациони систем Агенције. Радионицама које имају 

дозволу Агенција обезбеђује приступ web апликацији и централној бази података. 

Приликом прегледа тахографа радионице за тахографе издају уверење о исправности 

тахографа и информативну налепницу тахографа. Уверење о исправности тахографа и 

информативна налепница тахографа штампа се на нумерисаном и заштићеном обрасцу који 

радионицама, на њихов захтев, издаје Агенција. Агенција води евиденцију о броју издатих и 

утрошених образаца Уверења о исправности тахографа. 

 

Стручни надзор над радом радионице за тахографе врши се на основу члана 43. став 4. 

Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима и приликом 

стручног надзора се проверава да ли радионица за тахографе и даље испуњава прописане 

услове за издавање дозволе и да ли се послови радионице за тахографе обављају на прописан 

начин и у складу са одредбама AETR споразума.  

Агенција врши редован стручни надзор према годишњем плану надзора, ванредан стручни 

надзор по потреби или пријави других надлежних органа као и надзор на дневном нивоу 

праћењем података у инфомационом систему Агенције. 

 

Организовање и спровођење испита из области познавања, контроле и прегледа 

тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа Агенција врши на 

основу члана 40. став 4. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и 

тахографима. 

Полагање испита спроводи се према Програму испита који је дефинисан Правилником о 

испиту за техничара у радионици за тахографе („Службени гласник РС“, број 17/17). Испит се 

полаже пред стручном Комисијом за полагање испита коју образује Агенција за безбедност 

саобраћаја. Испит се састоји из теоријског и практичног дела. Теоријски део испита полаже се 

писмено, путем теста, и усмено пред Комисијом. Практични део испита подразумева 

демонстрацију послова контроле и прегледа тахографа на начин прописан Правилником о 

радионицама за тахографе. 

Лицу које има положен испит Агенција на његов захтев издаје лиценцу техничара за 

обављање послова у вези са тахографом и граничником брзине у радионици за тахографе. 

У складу са чланом 42. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и 

тахографима Агенција води и евиденцију о техничарима којима је издата лиценца. 

 

Организовање и спровођење семинара унапређења знања за техничаре у 

радионицама за тахографе Агенција врши на основу члана 40. став 6. Закона о радном 

времену посаде возила у друмском превозу и тахографима. Послови у вези са организацијом 

и спровођењем семинара обухватају пријем и обраду пријава за похађање семинара, припрему 

распореда похађања семинара, дефинисање наставног плана семинара према Програму 

семинара који је прописан Правилником о семинару унапређења знања за техничара у 

радионици за тахографе („Службени гласник РС“, број 17/17), одређивање предавача за 

извођење тематских области из програма семинара, припрему и штампање стручне литературе 

за полазнике семинара и друге послове везане за обезбеђивање одговарајућих просторних и 

техничких услова за одржавање семинара. 

Присуство на најмање два семинара унапређења знања за техничара у радионици за 

тахографе је услов техничару да обнови лиценцу техничара. 

 

Издавање сертификата о одобрењу типа тахографа, модела тахографског листића 

или тахографске картице врши се на основу члана 13. Закона о радном времену посаде 

возила у друмском превозу и тахографима, а у складу са процедурама дефинисаним AETR 

споразумом и овим законом.  
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Произвођач или његов представник подносе Агенцији захтев за одобрење типа тахографа, 

модела тахографског листића или тахографске картице, уз прилагање одговарајућих 

спецификација. 

За сваки тип тахографа, модела тахографског листића или тахографске картице се врши 

низ тестова и провера у одговарајућим акредитвованим лабораторијама како би се утврдило 

да ли испуњава захтеве утврђене у Додатку 1 или 1Б Анекса AETR споразума. 

Уколико тип тахографа, модела тахографског листића или тахографске картице испуњава 

све прописане захтеве Агенција издаје сертификат о одобрењу типа. 

Агенција води евиденцију о издатим сертификатима о одобрењу типа који садржи податке 

о врсти одобрења и правном лицу коме је одобрење издато, као и друге неопходне податке 

који су садржани у сертификату о одобрењу типа. 

 

Други послови у вези примене система тахографа у Републици Србији подразумевају 

организацију, реализацију или учешће у стручним обукама у области тахографа, подршку и 

реализацију научних и стручних пројеката и истраживања у области тахографа, анализу и 

иницирање унапређење прописа из области тахографа, учешће у преговарачком процесу за 

приступање Европској Унији и друго. 

 

Послови у вези са испитивањем возила 

Агенција је почела са применом Правилника о испитивању возила 12. фебруара 2013. 

године овластивши 7 правних лица (у даљем тексту: лабораторије) за вршење испитивања и 

контролисања возила: 

 Универзитет у Београду, Машински факултет, лабораторија ЦИАХ;  

 Универзитет у Новом Саду Факултета техничких наука - Лабораторија за моторе и 

возила; 

 Факултет инжењерских наука Универзитетa у Крагујевцу - Центар за Техничку 

исправност возила; 

 Универзитет у нишу, Машински факултет у Нишу; 

 Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА“, Центар за моторе и возила; 

 AMSS-CMV DOO BEOGRAD; 

 Институт за заштиту на раду ад Нови Сад. 

 

Ови послови се обављају употребом јединствене базе о испитивању возила и рада у 

апликацији, тако да су сви учесници у оквиру овог система повезани путем веб апликације, 

што доприноси пружању брже и квалитетније услуге крајњем кориснику. 

 

Послови у вези са хомологацијом возила, опреме и делова 

Агенција за безбедност саобраћаја је нотификована код Генералног секретара Уједињених 

нација за спровођење међународног Споразума о хомологацији возила, опреме и делова. 

Експерти Агенције учествују у раду UN/ECE WP.29 – Светског форума за хармонизацију 

прописа о возилима, у радним групама за: општу безбедност WP.29 – GRSG, пасивну 

безбедност WP.29 – GRSP, буку WP.29 – GRB, светлосно-сигналну опрему WP.29 –GRE и 

аерозагађење и уштеду енергије WP.29 – GRPE. Одељење за хомологацију издаје, на основу 

горе наведеног споразума, Саопштења о хомологацији типа возилас, делова и опреме, исправе 

за царињење нових возила, као и потврде „ЕУРО 3“ ради царињења употребљаваних возила.  
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У оквиру Одељењу за вођење евиденције и управног поступка обављају се следећи 

послови: 

 

 вођење управног поступка и сачињавање управних аката; 

 поступање по захтевима странака у складу са Законом о општем управном 

поступку – од подношења самог захтева па до правноснажности решења; 

 поступање по жалбама против решења Агенције; 

 подношење захтева за покретање прекршајног поступка пред надлежним 

Прекршајним судовима; 

 подношење кривичних пријава надлежним Тужилаштвима; 

 учешће у раду на доношењу прописа, њихових измена и допуна. 
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Организациона шема: 

 

 

 
Директор

Кабинет директора

Сектор за превенцију и локaлне 
самоуправе 

Одељење за планирање 
превенцију и едукацију

Одељење за локалне 
самоуправе

Одељење за анализу и 
истраживање

Сектор за возаче

Одељење плана и 
стручно оперативних 

послова

Одељење регистра и 
евиденција

Одељење за 
професионалну обуку и 

усавршавање

Сектор за возила

Одељење за тахографе

Одељење за вођење 
евиденције и управног 

поступка

Одељење за 
хомологацију возила, 

опреме и делова

Одељење за испитивање 
возила

Одељење за правне и 
опште послове

Одељење за економско 
финансијске послове
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 ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦА 
 

 

1. Директор Агенције руководи пословањем и организацијом Агенције, и 

непосредно руководи појединим секторима у случају када за управљање сектором не 

постоји извршилац. Директор заступа и представља Агенцију; предлаже акте које доноси 

Управни одбор; доноси одлуке и друге акте из надлежности Агенције; одговара за 

законитост рада и за стручни рад Агенције; извршава одлуке Управног одбора и 

предузима мере за њихово спровођење; одговара за законитост рада и коришћење и 

располагање имовином Агенције; доноси акте о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Агенцији; директор обавља послове који су му поверени 

Законом, Одлуком о оснивању и Статутом Агенције.  

 

2. Помоћник директора – начелник Сектора за превенцију и локалне 

самоуправе организује и руководи обављањем послова из делокруга рада Сектора и 

одговара за њихово извршавање, врши поделу послова на начин којим се обезбеђују 

услови за њихово ефикасно и рационално извршавање, контролише квалитет рада 

запослених, даје потребна упутства за рад запослених којим се прецизније утврђују 

конкретни задаци и начин поступања запослених у извршавању послова из делокруга 

рада Сектора у извршавању послова који су по својој природи у делокругу рада више 

организационих целина Сектора, извештава директора Агенције о извршавању послова 

у утврђеним роковима, а о евентуалним изузетним проблемима одмах по њиховом 

настајању, предлаже директору предузимање мера и активности за унапређење 

организације и рада Сектора, стара се о извршавању задатака у благовременој припреми 

материјала и обавља друге руководеће послове по налогу директора Агенције. 

 

3. Помоћник директора – начелник Сектора за возаче организује и руководи 

обављањем послова из делокруга рада Сектора и одговара за њихово извршавање, врши 

поделу послова на начин којим се обезбеђују услови за њихово ефикасно и рационално 

извршавање, контролише квалитет рада запослених, даје потребна упутства за рад 

запослених којим се прецизније утврђују конкретни задаци и начин поступања 

запослених у извршавању послова из делокруга Сектора за возаче и других 

организационих целина у извршавању послова који су по својој природи у делокругу 

рада више организационих целина Сектора, извештава директора Агенције о плановима 

и активностима Сектора и извршавању послова у утврђеним роковима, а о евентуалним 

изузетним проблемима одмах по њиховом настајању, предлаже директору предузимање 

мера и активности за унапређење организације, садржаја и начина рада Сектора и 

превазилажење проблема, стара се о извршавању задатака у благовременој припреми 

материјала и обавља друге руководеће послове по налогу директора Агенције.  

 

4. Помоћник директора – начелник Сектора за возила организује и руководи 

обављањем послова из делокруга рада Сектора и одговара за њихово извршавање, врши 

поделу послова на начин којим се обезбеђују услови за њихово ефикасно и рационално 

извршавање, контролише квалитет рада запослених, даје потребна упутства за рад 

запослених којима се прецизније утврђују конкретни задаци и начин поступања 

запослених у извршавању послова из делокруга Сектора за возила и других 

организационих целина у извршавању послова који су по својој природи у делокругу 

рада више организационих целина Сектора, извештава директора Агенције о 

извршавању послова у утврђеним роковима, а о евентуалним изузетним проблемима 

одмах по њиховом настајању, предлаже Директору предузимање мера и активности за 
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унапређење организације и рада Сектора и превазилажења проблема, стара се о 

извршавању задатака у благовременој припреми материјала и обавља друге руководеће 

послове по налогу директора Агенције. 

 

5. Помоћник директора – Помоћник директора помаже директору Агенције у 

обезбеђењу услова за ефикасно и рационално извршавање послова из делокруга рада 

свих Сектора у Агенцији. Непосредно извршава најсложеније послове из делокруга рада 

Агенције по налогу директора Агенције и стара се за реализацију налога издатих од 

стране директора Агенције. Помоћник директора организује извршавање послова из 

делокруга рада Агенције који се односе на: међународну сарадњу, рад међународних 

тела и организација; међународне пројекте и истраживања; пројекте који се финансирају 

средствима из ИПА фондова и других међународних фондова; процес европских 

интеграција Републике Србије; законодавни процес у Републици Србији; сарадњу са 

Владом Републике Србије; сарадњу са научно-образовним институцијама и струковним 

организацијама. Помоћник директора може руководити појединим Сектором уколико му 

директор посебном одлуком повери послове непосредног руководиоца сектора. За свој 

рад одговара директору Агенције. 

 

 

 ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

 Јавност рада дефинисана је Законом о јавним агенцијама ("Сл. гласник РС", бр. 

18/2005 и 81/2005 - исправка). За јавност рада Агенције одговара директор Агенције.  

 

ПИБ: 106651829 

Радно време: 0730- 1530 

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 

Интернет презентација: http://www.abs.gov.rs/ 

Телефони: 011/ 214-50-89;  011/214-49-62  

Факс: 011/ 214- 54-07 

Електронска пошта: abs@abs.gov.rs 

Лице задужено за поступање по захтевима за приступ информацијама: 

Мирјана Ђерић, 011/214-50-89; mirjana.djeric@abs.gov.rs 

Лице задужено за контакт са државним органима: 

Јасмина Курибак, 011/311-73-98, jasmina.kuribak@abs.gov.rs 

Лице задужено за контакт са новинарима и јавним гласилима: 

Лидија Станојевић, 011/311-73-43, lidija.stanojevic@abs.gov.rs 

 

Агенција свакодневно комуницира са надлежним министарствима, другим 

државним институцијама и друштвеним организацијама и организује консултације и 

јавне расправе о безбедности саобраћаја на путевима.  

У циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима Агенција континуирано 

спроводи превентивно–едукативне кампање, промовише безбедност саобраћаја и 

активно ради на превенцији саобраћајних незгода. 

Агенција периодично (тромесечно) издаје Билтен којим упознаје јавност о свом раду 

и  активностима које спроводи у циљу унапређења безбедности саобраћаја и објављује 

Годишњи програм рада. 

http://www.abs.gov.rs/
mailto:abs@abs.gov.rs
mailto:mirjana.djeric@abs.gov.rs
mailto:jasmina.kuribak@abs.gov.rs
mailto:lidija.stanojevic@abs.gov.rs
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Агенција редовно комуницира са јавношћу и објављује саопштења везана за 

безбедност саобраћаја.  

У Агенцији је дозвољено аудио и видео снимање уз претходно обавештавање о томе. 

 

 

 СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Најчешће тражене информације од јавног значаја за које су заинтересована лица 

подносила захтеве су: 

 Која је процедура за издавање дозволе радионице за тахографе? 

Начин подношења захтева за издавање дозволе радионице за тахографе као и 

процедуру за издавање дозволе можете погледати на Интернет страници 

Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/radionice-za-

tahografe/izdavanje-dozvole-za-radionice-za-tahografe  

 

 Која је процедура за добијање лиценце техничара? 

Лиценца техничара издаће се на захтев, лицу које има положен испит из области 

познавања, контроле и прегледа тахографа и познавања прописа којима је уређена 

област тахографа.  

Процедуру за подношење захтева за полагање испита можете погледати на 

Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-

tahografe/ispit-za-tehnicare-u-radionicama-za-tahografe  

 

Након положеног испита потербно је поднети захтев за издавање лиценце. 

Процедуру за подношење захтева за издавање лиценце можете погледати на 

Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-

tahografe/izdavanje-licence-tehnicara  

 

 Која је процедура за издавање тахографске картице? 

Процедуру за подношење захтева за издавање тахографске картице можете 

погледати на Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/izdavanje-

tahografske-kartice  

 

 Питања у вези тахографских картица 

Одговоре на најчешћа питања у вези тахографских картица можете погледати на 

Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/najcesce-

postavljana-pitanja  

 

 Где могу да погледам прописе којима је уређена област тахографа и 

граничника брзине у Републици Србији? 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/radionice-za-tahografe/izdavanje-dozvole-za-radionice-za-tahografe
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/radionice-za-tahografe/izdavanje-dozvole-za-radionice-za-tahografe
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/ispit-za-tehnicare-u-radionicama-za-tahografe
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/ispit-za-tehnicare-u-radionicama-za-tahografe
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/izdavanje-licence-tehnicara
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/izdavanje-licence-tehnicara
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/izdavanje-tahografske-kartice
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/izdavanje-tahografske-kartice
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/najcesce-postavljana-pitanja
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/najcesce-postavljana-pitanja
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Прописа из области тахографа и граничника брзине у Републици Србији можете 

погледати и преузети на Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/propisi  

 

 Питања у вези послова одељења за тахографе 

Одговоре на већину питања у вези послова из надлежности Одељења за тахографе 

можете погледати на Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi  

 

 Питања везана за Правилник о подели моторних и прикључних возила и 

техничким условима за возила у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 40/12, 

102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 (исправка) и 

63/17); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-

pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20us

lovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf 

 

 Питања везана за одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС”, бр. 41/2009 и 53/2010) 

http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/propisi-421 

 

 Који је поступак за добијање потврда за употребљавана возила, тзв. Еуро 3? 

http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/vozila/potvrde-euro-3-za-vozila-iz-uvoza 

 

 Колико дана траје издавање потврда за употребљавана возила, тзв. Еуро 3? 

Обрада предмета у Агенцији траје до седам дана. 

 Који је поступак за добијање исправа за увоз нових возила? 

http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/vozila/uvoz-novih-vozila 

 

 Информације о садржају и датуму ступања на снагу подзаконских аката који су у 

надлежности Агенције;  

http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/propisi-421 

 

 Информација о начину добијања лиценце за предаваче теоријске обуке у правним 

лицима која врше обуку кандидата за возаче; 

http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/licence-24 

 

 Питање: Да ли ће Агенција ангажовати правна лица у процесу обуке предавача 

теоријске обуке? 

 

Одговор: У почетном периоду Агенција ће самостално обављати послове 

наведене у Правилнику о програмима и роковима за одржавање семинара, начину 

полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске 

обуке кандидата за возаче, који се односе на организацију припремне наставе и 

полагање стручног испита за предавача теоријске обуке. Када се буде указала 

потреба за ангажовањем већег броја лица за вршење наведених послова, као и за 

простором где би се одржавала припремна настава и спроводио стручни испит за 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/propisi
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20uslovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20uslovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20uslovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf
http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/propisi-421
http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/vozila/potvrde-euro-3-za-vozila-iz-uvoza
http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/vozila/uvoz-novih-vozila
http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/propisi-421
http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/licence-24
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предавача теоријске обуке, Агенција ће o томе благовремено давати обавештења 

на сајту или на други погодан начин. 

 

 Питања која се односе на надлежност појединих институција и организација за 

решавање проблема у безбедности саобраћаја; 

Пример питања: Ко је надлежан за решавање проблема мирујућег саобраћаја у 

Београду?  

Одговор: Поводом Вашег дописа који сте електронским путем дана 31.01.2011. 

године, упутили на интернет адресу Агенције за безбедност саобраћаја, 

обавештавамо Вас да је решавање проблема мирујућег саобраћаја, у конкретном 

случају, у надлежности Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за Град 

Београд и градског Секретаријата за саобраћај. Мишљења смо да је решавање 

проблема непрописног паркирања у саобраћајним зонама са повећаним 

присуством рањивих категорија учесника у саобраћају, каква је саобраћајна зона 

ОШ за децу ометену у развоју „Душан Дугалић“, приоритет. Ваш допис смо у 

целости проследили Полицијској управи за град Београд и Секретаријату за 

саобраћај града Београда на интернет адресу info.saobracaj@beograd.gov.rs. 

 

 Информације и послови који су дефинисани Законом о безбедности саобраћаја на 

путевима, а у надлежности су Агенције; 

 

 Послови Агенције за безбедност саобраћаја дефинисани су чланом 9. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ број 24 од 26. марта 2018. 

године). Закон у електронској форми можете преузети на интернет адреси 

Агенције (директна веза је http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/propisi-421) 
 

 Информације о основним статистичким подацима и показатељима безбедности 

саобраћаја; 

 

 Питања о могућностима запослења у појединим сегментима области безбедности 

саобраћаја које су проистекле из новог Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима. 

 

 

 ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

 

Одлуком Владе Републике Србије бр. 02-8002/2009-1 од 10. децембра 2009. године 

основана је Агенција за безбедност саобраћаја ("Службени гласник РС", бр. 104/2009), 

која је у регистар Привредног суда у Београду уписана 06. априла 2010. године. 

Надлежности, овлашћења и обавезе Агенције су у складу са Законом о безбедности 

саобраћаја ("Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. 

децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23. маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - 

др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 - УС, 24 од 26. марта 2018. године), следећа: 

 

mailto:info.saobracaj@beograd.gov.rs
http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/propisi-421
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1) анализира, прати и унапређује систем безбедности саобраћаја (успоставља, 

развија и унапређује јединствену базу података од значаја за безбедност 

саобраћаја); 

2) организује, односно спроводи активности усмерене на унапређење безбедности 

возача и других учесника у саобраћају, као и на унапређење безбедности 

саобраћаја са становишта возила и путева; 

3) организује, односно спроводи превентивно-промотивне активности и кампање 

усмерене на повећање безбедности саобраћаја; 

4) обезбеђује базу података о техничким карактеристикама моторних и прикључних 

возила, који су од значаја за примену прописа о безбедности саобраћаја на 

путевима и базу података који су од значаја за увоз возила; 

5) организује и спроводи стручни испит и организује, односно спроводи припремну 

наставу за полагање стручног испита и семинаре унапређења знања за предаваче 

теоријске обуке; 

6) организује, односно спроводи семинаре унапређења знања за инструктора вожње; 

7) организује и спроводи стручни испит, односно спроводи обуку за полагање 

стручног испита и семинаре унапређења знања за испитивача; 

8) организује и спроводи стручни испит за стицање лиценце за обављање послова 

професионалног возача (СРС) и организује обуку за стицање и обнављање 

лиценце за обављање послова професионалног возача (СРС) ; 

9) организује и спроводи стручни испит и организује, односно спроводи обуку за 

возача туристичког воза; 

10) организује и спроводи стручни испит и организује, односно спроводи обуку за 

возача трамваја; 

11) организује и спроводи испит из области унапређења знања из безбедности 

саобраћаја и организује, односно спроводи обуку за возаче којима је одузета 

возачка дозвола због несавесног управљања; 

12) организује и спроводи стручни испит, односно спроводи обуку за полагање 

стручног испита и семинаре унапређења знања за контролора техничког прегледа; 

13) издаје дозволе (лиценце), уверења и друга документа у складу са овим законом; 

14) сарађује са међународним и регионалним телима и институцијама за безбедност 

саобраћаја; 

15) координира рад тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама и даје 

сагласност на програм за рад тела за безбедност саобраћаја у локалним 

самоуправама, у складу са одредбама овог закона; 

16) издаје периодичне анализе и публикације са подацима о саобраћају и 

саобраћајним незгодама, односно извештава на националном нивоу о стању 

безбедности саобраћаја на путевима; 

17) објављује, односно даје стручно мишљење на стручну литературу значајну за 

безбедност саобраћаја; 

18) организује и обезбеђује објављивање стручне литературе из области 

оспособљавања возача; 

19) обавља послове у вези са применом тахографа и граничника брзине,* 

20) обавља послове у вези са испитивањем, хомологацијом и контролом саобразности 

возила, опреме и делова; 

21) иницира, организује и реализује стручне обуке, односно подржава научне и 

стручне пројекте и истраживања у области безбедности саобраћаја; 
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22) организује, односно спроводи стручна усавршавања у области безбедности 

саобраћаја, односно сертификује лица која спроводе обуке, односно семинаре 

унапређења знања; 

23) анализира и иницира унапређење прописа значајних за безбедност саобраћаја; 

24) обавља и друге задатке везане за унапређење безбедности саобраћаја, утврђене 

овим законом и другим прописима; 

25) обезбеђује Централни информациони систем, са програмом који омогућава 

прикупљање и доставу прописаних података од стране привредног друштва, из 

објеката у којима се врши технички преглед возила, као и централизовану обраду 

података. 

 

Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 

(„Службени гласник РС“, број 96/15) Агенцији је поверено обављање следећих послова: 

 

1) издавање сертификата о одобрењу типа тахографа, модела тахографског листића 

или тахографске картице и вођење евиденције о издатим сертификатима о 

одобрењу типа; 

2) издавање тахографских картица и вођење евиденције о издатим тахографским 

картицама, електронским кључевима и другим електронским записима на 

картицама; 

3) издавање, продужетак, измена и одузимање дозволе радионице за тахографе; 

4) организација и спровођење испита из области познавања, контроле и прегледа 

тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа; 

5) издавање, суспензија и одузимање лиценце техничара; 

6) организација и спровођење семинара унапређења знања за техничара у радионици 

за тахографе; 

7) стручни надзор над радом радионице за тахографе. 

 

 

 ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

 

У извршавању послова из својих надлежности Агенција у свему поступа у складу са 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 

2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23. 

маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 - УС, 24 од 26. марта 

2018.), Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 

(„Службени гласник РС“, број 96/15), Законом о јавним агенцијама ("Сл. гласник РС", бр. 

18/2005 и 81/2005 - исправка) и  Одлуком о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја 

(„Службени гласник РС“, број 104/09).  

 

 

 НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
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 Прописи које Агенција за безбедност саобраћаја примењује у свом 

раду: 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима (("Службени гласник РС", бр. 41 од 

2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - 

УС, 55 од 23. маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 

- УС, 24 од 26. марта 2018.) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=d3a5b928-

e203-4387-8636-4bc1ae0eabaf&regactid=425127&doctype=reg  
 Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 

(„Службени гласник РС“, број 96/15) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=76553a6e-

ecdb-4424-8981-f941244c63ce&regactid=421711&doctype=reg  

 Закон о јавним агенцијама (“Службени гласник РС”, бр. 18/2005 и 81/2005); 

 Закона о ратификацији Европског споразума о раду посаде на возилима која 

обављају међународне друмске превозе (AETR) („Службени лист СФРЈ“, број 

30/74); 

 Закон о потврђивању амандмана 1–6. на Европски споразум о раду посада на 

возилима која обављају међународне друмске превозе (АЕТР) („Службени 

гласник РС – Међународни уговори“, број 8/11); 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0d3caf76-

ae0e-4710-86c2-efc3e4dc9fe8&regactid=413997&doctype=reg 

 Одлука о оснивању Агенција за безбедност саобраћаја (“Службени гласник РС”, 

бр. 104/2009); 

 Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 

возила у саобраћају на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 

41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 (исправка) и 63/17); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-

pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20usl

ovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf 

 Закон о потврђивању Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за 

возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени 

на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених 

хомологација на основу ових прописа (“Сл. Гласник” РС - Међународни уговори 

бр. 11/11); 

 Усвојено је и примењује се 57 UN/ECE правилника путем Наредби о обавезној 

хомологацији возила, опреме и делова у складу са UN/ECE Правилницима, а на 

основу међународног Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за 

возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени 

на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених 

хомологација на основу тих прописа: 

 Одлукa о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа (“Службени гласник РС”, бр. 92/2017), којом је 

одређено да  Агенција за безбедност саобраћаја издаје исправу о хомологацији 

(потврду) за нова возила, опрему и делове;  

 Уредба о увозу моторних возила (“Службени гласник РС”, бр. 23/10 и 5/18), којом 

је одређено да Агенција за безбедност саобраћаја издаје исправу о хомологацији 

(потврду) за употребљавана моторна возила категорије М и N; 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=d3a5b928-e203-4387-8636-4bc1ae0eabaf&regactid=425127&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=d3a5b928-e203-4387-8636-4bc1ae0eabaf&regactid=425127&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=76553a6e-ecdb-4424-8981-f941244c63ce&regactid=421711&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=76553a6e-ecdb-4424-8981-f941244c63ce&regactid=421711&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0d3caf76-ae0e-4710-86c2-efc3e4dc9fe8&regactid=413997&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=0d3caf76-ae0e-4710-86c2-efc3e4dc9fe8&regactid=413997&doctype=reg
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20uslovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20uslovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121632-pravilnik20o20podeli20motornih20i20prikljuc48dnih20vozila20i20tehnic48dkim20uslovima20za20vozila20u20saobrac487aju20na20putevima2004.07.2017.pdf
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http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Uredba%20o%20uvozu%20motornih%20vozil

a-cyr.pdf 

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/200218/200218-vest15.html 

 УРЕДБА о ценама услуга које плаћају корисници услуга и посебних накнада за 

обављање послова које врши Агенција за безбедност саобраћаја, („Службени 

гласник РС“, број 70/2011, од 23.09.2011); 

 Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 

возила у саобраћају на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 64/2010 и 69/2010) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d3cb540-

73f8-4a97-bb48-17bb3d5393b1&regactid=423313&doctype=reg  
 Правилник о радионицама за тахографе, („Службени гласник РС“, број 13/17); 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d39198c-

3ac7-4032-8b9e-5ef447b4edd7&regactid=421790&doctype=reg  

 Правилник о граничнику брзине („Службени гласник РС“ број 16/17); 

http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Pravilnik%20o%20granicniku%20brzine_0.

pdf 

 Правилник о начину коришћења тахографа („Службени гласник РС“ број 90/17); 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=04a79829-

5132-4781-9c92-efdf101a419b&regactid=424020&doctype=reg  

 Одлука o цени издавања меморијске картице за дигиталне тахографе („Службени 

гласник РС“ број 100/11); 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=b3c6865d-

6862-4b70-a35f-388ffaaa4b19&regactid=419915&doctype=reg  

 

 Правилник о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је 

одузета возачка дозвола („Службени гласник РС“ број 59/2011, од 10.08.2011. 

године); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122204-

pravilnik20za20nesavesne20vozace-1-.pdf 

 Правилник о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља 

полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима 

која испуњавају прописане услове („Службени гласник РС“ број 79/2011, од 

25.10.2011. године); 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bd8896f0-

e75b-49e2-8abf-80b74a813ec5 

 Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања 

испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке 

кандидата за возаче („Службени гласник РС“ број 001/2012, од 11.01.2012. 

године); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122218-

pravilnik20za20predavace20teorijske20obuke-1-.pdf 

 Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и 

вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке 

(„Службени гласник РС“ број 25/2012, од 04.04.2012. године); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122241-

predavaci20teorijske20obuke20-20agencija-1-.pdf 

 

http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Uredba%20o%20uvozu%20motornih%20vozila-cyr.pdf
http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/Uredba%20o%20uvozu%20motornih%20vozila-cyr.pdf
https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/200218/200218-vest15.html
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d3cb540-73f8-4a97-bb48-17bb3d5393b1&regactid=423313&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d3cb540-73f8-4a97-bb48-17bb3d5393b1&regactid=423313&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d39198c-3ac7-4032-8b9e-5ef447b4edd7&regactid=421790&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=5d39198c-3ac7-4032-8b9e-5ef447b4edd7&regactid=421790&doctype=reg
http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Pravilnik%20o%20granicniku%20brzine_0.pdf
http://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/Pravilnik%20o%20granicniku%20brzine_0.pdf
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=04a79829-5132-4781-9c92-efdf101a419b&regactid=424020&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=04a79829-5132-4781-9c92-efdf101a419b&regactid=424020&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=b3c6865d-6862-4b70-a35f-388ffaaa4b19&regactid=419915&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=b3c6865d-6862-4b70-a35f-388ffaaa4b19&regactid=419915&doctype=reg
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122204-pravilnik20za20nesavesne20vozace-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122204-pravilnik20za20nesavesne20vozace-1-.pdf
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bd8896f0-e75b-49e2-8abf-80b74a813ec5
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bd8896f0-e75b-49e2-8abf-80b74a813ec5
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122218-pravilnik20za20predavace20teorijske20obuke-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122218-pravilnik20za20predavace20teorijske20obuke-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122241-predavaci20teorijske20obuke20-20agencija-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122241-predavaci20teorijske20obuke20-20agencija-1-.pdf
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 Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања 

провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за  

инструктора вожње („Службени гласник РС“ број 021/2012, од 21.03.2012. 

године); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122435-

pravilnik20za20instruktore20voznje-1-.pdf 

 Правилник о организацији семинара унапређења знања, спровођењу испита 

провере знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за инструктора 

вожње („Службени гласник РС“, број 58/2012, од 13.06.2012. године); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122451-instruktori20-

20agencija20-20objavljen-1-.pdf 

 Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и 

роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита 

провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача 

(„Службени гласник РС“ број 021/2012, од 21.03.2012. године); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122504-

pravilnik20za20ispitivace-1-.pdf 

 Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и 

вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача („Службени гласник 

РС“, број 53/2012, од 24.05.2012. године); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122516-ispitivaci20-

20agencija-1-.pdf 

 Правилник о испитивању возила (“Службени гласник РС”, бр. 8/12, 13/13, 31/13, 

114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 82/15, 88/16 и 108/16); 
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122257-

pravilnik20o20ispitvanju20vozila2026_01_2017.pdf 

 Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача 

трамваја; 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122131-

pravilnik20o20obuci2c20nacinu20sprovodenja20ispita20i20vodenju20evidencija20za

20vozaca20tramvaja.pdf 

 Правилник o изгледу и садржају обрасца дозволе за управљање трамвајем 

(„Службени гласник РС”, број 82/2013 од 25.09.2013. године); 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121711-

pravilnik20o20izgledu20i20sadrzaju20obrazaca20dozvole20za20upravljanje20tramvaj

em-1-.pdf 

 Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача 

туристичког воза; 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122115-

pravilnik20o20obuci2c20nacinu20sprovodenja20ispita20i20vodenju20evidencija20za

20vozaca20turistickog20voza.pdf  

 Правилник o изгледу и садржају обрасца дозволе за управљање туристичким 

возом; 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121623-

pravilnik20o20izgledu20i20sadrc5beaju20obrasca20dozvole20za20upravljanje20turist

ic48dkim20vozom.pdf 

 

 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122435-pravilnik20za20instruktore20voznje-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122435-pravilnik20za20instruktore20voznje-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122451-instruktori20-20agencija20-20objavljen-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122451-instruktori20-20agencija20-20objavljen-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122504-pravilnik20za20ispitivace-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122504-pravilnik20za20ispitivace-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122516-ispitivaci20-20agencija-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122516-ispitivaci20-20agencija-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122257-pravilnik20o20ispitvanju20vozila2026_01_2017.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122257-pravilnik20o20ispitvanju20vozila2026_01_2017.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122131-pravilnik20o20obuci2c20nacinu20sprovodenja20ispita20i20vodenju20evidencija20za20vozaca20tramvaja.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122131-pravilnik20o20obuci2c20nacinu20sprovodenja20ispita20i20vodenju20evidencija20za20vozaca20tramvaja.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122131-pravilnik20o20obuci2c20nacinu20sprovodenja20ispita20i20vodenju20evidencija20za20vozaca20tramvaja.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121711-pravilnik20o20izgledu20i20sadrzaju20obrazaca20dozvole20za20upravljanje20tramvajem-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121711-pravilnik20o20izgledu20i20sadrzaju20obrazaca20dozvole20za20upravljanje20tramvajem-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121711-pravilnik20o20izgledu20i20sadrzaju20obrazaca20dozvole20za20upravljanje20tramvajem-1-.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122115-pravilnik20o20obuci2c20nacinu20sprovodenja20ispita20i20vodenju20evidencija20za20vozaca20turistickog20voza.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122115-pravilnik20o20obuci2c20nacinu20sprovodenja20ispita20i20vodenju20evidencija20za20vozaca20turistickog20voza.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122115-pravilnik20o20obuci2c20nacinu20sprovodenja20ispita20i20vodenju20evidencija20za20vozaca20turistickog20voza.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121623-pravilnik20o20izgledu20i20sadrc5beaju20obrasca20dozvole20za20upravljanje20turistic48dkim20vozom.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121623-pravilnik20o20izgledu20i20sadrc5beaju20obrasca20dozvole20za20upravljanje20turistic48dkim20vozom.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219121623-pravilnik20o20izgledu20i20sadrc5beaju20obrasca20dozvole20za20upravljanje20turistic48dkim20vozom.pdf
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 Прописи које је донела Агенција за безбедност саобраћаја: 
 

 Правилник о испиту за техничара у радионици за тахографе („Службени гласник 

РС“ број 17/17); 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=14303033-

4fab-46cb-904f-e4cb54497a04&regactid=421960&doctype=reg  

 Правилник о семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе 

(„Службени гласник РС“ број 17/17); 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=24f876ba-

aa57-4d98-b6a7-638721a9fce0&regactid=421961&doctype=reg 

 

 

(НАПОМЕНА: линкови се налазе на  сајту Агенције у рубрици „ПРОПИСИ") 

 

 Прописи у процедури: 
 

 Правилник о обуци, полагању стручног испита, издавању лиценце и унапређењу 

знања и вештина контролора техничког прегледа - након прибављања мишљења 

Министарства унутрашњих послова и Удружења техничких прегледа, у фази 

израде је Нацрт Правилника; 

 Наредбе о хомологацији и Правилниик о хомологационим испитивањима и 

контроли саобразности новопроизведених возила, делова и опреме на основу 

измена у Закону о безбедности саобраћаја на путевима; 

 Правилник о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности 

и квалификационе картице возача; 

 Правилник о условима које мора да испуни правно лице које врши професионално 

оспособљавање возача. 

 

 

 

  

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=14303033-4fab-46cb-904f-e4cb54497a04&regactid=421960&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=14303033-4fab-46cb-904f-e4cb54497a04&regactid=421960&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=24f876ba-aa57-4d98-b6a7-638721a9fce0&regactid=421961&doctype=reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=24f876ba-aa57-4d98-b6a7-638721a9fce0&regactid=421961&doctype=reg
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/propisi-421
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 УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА 
 

 

 Сектор за возила 

 
 Издавање Саопштења о хомологацији типа возила, опреме и делова и 

овлашћивање лабораторија за хомологациона испитивања и контролу 

саобразности возила, опреме и делова 

 

Агенција за безбедност саобраћаја је нотификована за спровођење Споразуме из `58. 

код Генералног секретара Уједињених нација. Као државни орган, надлежан за 

спровођење Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са 

точковима, опрему и делове који могу бити урађени и/или коришћени на возилима са 

точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових 

прописа, Агенција за безбедност саобраћаја издаје, међународно призната, Саопштења 

о хомологацији типа возила, опреме и делова. 

 

 Издавање исправа о хомологацији за увоз нових и возила, опреме и 

делова 

 

На основу Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит 

прописано прибављање одређених исправа (“Службени гласник РС”, бр. 92/2017), а у 

вези са тачком 7. став 2, Агенција за безбедност саобраћаја издаје исправе о хомологацији 

(потврде) за увоз нових возила, опреме и делова. 

 

 Издавање Потврда „ЕУРО 3“ за увоз употребљаваних моторних возила 
 

На основу члана 4. став 3. Уредбе о увозу моторних возила (“Службени гласник РС”, 

бр. 23/10 и 5/18), Агенција за безбедност саобраћаја издаје потврде „ЕУРО 3“ за увоз 

употребљаваних моторних возила. 

 

 Испитивање и контролисање возила и издавање  

 

Уверења о испитивању возила и Уверења за употребљавана возила која се увозе у 

Републику Србију, издавање Уверења о испитивању система преграда за заштиту људи 

од налета терета током вожње, издавање Уверења о испитивању заштитног рама/кабине 

трактора, издавање Закључка о одбацивању захтева за испитивање возила / 

контролисање возила које се увози као употребљавано, издавање Решења о одбијању 

захтева за испитивање возила / контролисање возила које се увози као употребљавано 

 

 Издавање тахографских картица 

 
Агенција издаје тахографске картице на основу члана 23. Закона о радном времену 

посаде возила у друмском превозу и тахографима.  

Послови у вези са издавањем тахографских картица обухватају: пријем захтева за 

издавање тахографске картице возача, превозника, надзорног органа или радионице за 
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тахографе, одлучивање по захтеву (одобравање или одбијање захтева), послове израде 

картице (производња, персонализација и генерисање потребних електронских кључева) 

и уручивање картице.  

Тахографску картицу могу, на основу поднетог захтева, добити:  

 возач - картицу возача,  

 радионица за тахографе - картицу радионице,  

 превозник, у смислу Закона о радном времну посаде возила у друмском превозу и 

тахографима - картицу превозника 

 орган који врши надзор над спровођењем Закона о радном времну посаде возила у 

друмском превозу и тахографима - картицу надзорног органа. 

Захтев за издавање тахографске картице предаје се Агенцији преко једне од локација 

Дунав осигурања и Дунав аута у Републици Србији које можете погледати на Интернет 

страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219152410-lokacije-za-podnosenje-

zahteva-za-tahografske-kartice.pdf  

Процедуру за подношење захтева за издавање тахографске картице можете 

погледати на Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/izdavanje-

tahografske-kartice 
Законски рок за издавање тахографске картице је тридесет (30) дана. У пракси, 

временски рок од подношења захтева до издавања картице обично је до десет (10) дана.  

 

 

 Издавање дозволе радионице за тахографе  

 

Агенција издаје дозволу радионице за тахографе на основу члана 32. став 2. Закона 

о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник 

РС”, број 96/15). Дозвола се издаје у складу са одредбама овог закона и Правилника о 

радионицама за тахографе („Службени гласник РС”, број 13/17). 

Захтев за издавање дозволе може Агенцији поднети привредно друштво или јавно 

предузеће које има намеру да обавља послове у вези са тахографом и граничником 

брзине. 

Начин подношења захтева за издавање дозволе радионице за тахографе као и 

процедуру за издавање дозволе можете погледати на Интернет страници Агенције, на 

адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/radionice-za-tahografe/izdavanje-

dozvole-za-radionice-za-tahografe 

Послове у вези са тахографом и граничником брзине може да обавља само 

привредно друштво, односно јавно предузеће које испуњава прописане услове и које има 

дозволу радионице. 

Послови у вези са издавање дозволе радионице за тахографе обухватају пријем и 

обраду захтева, утврђивање испуњености прописаних услова за издавање дозволе 

(достављањем одговарајућих доказа и утврђивањем испуњености услова у просторијама 

подносиоца захтева на локацији за коју се подноси захтев) и издавање дозволе радионице 

за тахографе подносиоцу захтева који испуни све прописане услове, односно решења 

којим се одбија захтев за издавање дозволе уколико се утврди да подносилац захтева не 

испуњава прописане услове.  

http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219152410-lokacije-za-podnosenje-zahteva-za-tahografske-kartice.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219152410-lokacije-za-podnosenje-zahteva-za-tahografske-kartice.pdf
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/izdavanje-tahografske-kartice
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tahografske-kartice/izdavanje-tahografske-kartice
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/radionice-za-tahografe/izdavanje-dozvole-za-radionice-za-tahografe
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/radionice-za-tahografe/izdavanje-dozvole-za-radionice-za-tahografe
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Поред издавања дозволе радионице Агенција спроводи и поступак за продужетак и 

измену дозволе радионице. 

Законски рок за решавање по захтеву за издавање дозволе радионице за тахографе је 

шездесет (60) дана. 

 

 Полагање испита из области познавања, контроле и прегледа тахографа 

и познавања прописа којима је уређена област тахографа 

 

Агенција организује и спроводи испит из области познавања, контроле и прегледа 

тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа на основу члана 40. 

став 4. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима. 

Полагање испита спроводи се према Програму испита који је дефинисан 

Правилником о испиту за техничара у радионици за тахографе („Службени гласник РС“, 

број 17/17). Испит се полаже пред стручном Комисијом за полагање испита коју образује 

Агенција за безбедност саобраћаја. Испит се састоји из теоријског и практичног дела. 

Теоријски део испита полаже се писмено, путем теста, и усмено пред Комисијом. 

Практични део испита подразумева демонстрацију послова контроле и прегледа 

тахографа на начин прописан Правилником о радионицама за тахографе. 

Захтев за полагање испита Агенцији подноси лице које има намеру да обавља 

послове у вези са тахографима и граничницима брзине у радионици за тахографе. 

Уз захтев за полагање испита лице прилаже доказ да има најмање средње образовање 

у трогодишњем трајању у подручју рада саобраћај, електротехника или машинство и 

обрада метала. 

Процедуру за подношење захтева за полагање испита можете погледати на Интернет 

страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-

tahografe/ispit-za-tehnicare-u-radionicama-za-tahografe 

Агенција уобичајено два пута годишње (у априлу и септембру) организује полагање 

испита.  

 

 Издавање лиценце техничара у радионици за тахографе 

 

Лицу које има положен испит из области познавања, контроле и прегледа тахографа 

и познавања прописа којима је уређена област тахографа Агенција на његов захтев издаје 

лиценцу техничара за обављање послова у вези са тахографом и граничником брзине у 

радионици за тахографе, на основу члана 40. ст. 1. и 2. Закона о радном времену посаде 

возила у друмском превозу и тахографима. 

Процедуру за подношење захтева за издавање лиценце можете погледати на 

Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-

tahografe/izdavanje-licence-tehnicara  

Законски рок за издавање лиценце техничара је тридесет (30) дана. У пракси, 

временски рок од подношења захтева до издавања лиценце обично је до десет (10) дана. 

 

 

 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/ispit-za-tehnicare-u-radionicama-za-tahografe
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/ispit-za-tehnicare-u-radionicama-za-tahografe
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/izdavanje-licence-tehnicara
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/izdavanje-licence-tehnicara
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 Похађање семинара унапређења знања за техничаре у радионицама за 

тахографе 

 

Агенција организује и спроводи семинаре унапређења знања за техничаре у 

радионицама за тахографе на основу члана 40. став 6. Закона о радном времену посаде 

возила у друмском превозу и тахографима.  

Присуство на најмање два семинара унапређења знања је услов техничару да обнови 

лиценцу техничара. 

Пријаву за похађање семинара Агенцији подносе техничари у радионицама за 

тахографе који имају лиценцу техничара.  

Агенција  најмање једном годишње огранизује семинар унапређења знања. 

Детаљније о семинарима унапређења знања за техничаре у радионицама за 

тахографе можете погледати на Интернет страници Агенције, на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-

tahografe/seminari-unapredjenja-znanja-za-tehnicare  

 

 Издавање сертификата о одобрењу типа тахографа, модела 

тахографског листића или тахографске картице 

 

Агенција издаје сертификат о одобрењу типа тахографа, модела тахографског 

листића или тахографске картице се на основу члана 13. Закона о радном времену посаде 

возила у друмском превозу и тахографима, а у складу са процедурама дефинисаним 

AETR споразумом и овим законом.  

Захтев за одобрење типа тахографа, модела тахографског листића или тахографске 

картице Агенцији може поднети произвођач или његов представник, уз прилагање 

одговарајућих спецификација. 

Поступак одобрења типа тахографа, модела тахографског листића или тахографске 

картице подразумева низ тестова и провера у одговарајућим акредитвованим 

лабораторијама како би се утврдило да ли су испуњени захтеви утврђене у Додатку 1 или 

1Б Анекса AETR споразума. 

Уколико тип тахографа, модела тахографског листића или тахографске картице 

испуњава све прописане захтеве Агенција издаје сертификат о одобрењу типа. 

 

 

 Сектор за возаче 
 

 Издавање Уверења о положеном испиту унапређења знања из области 

безбедности саобраћаја 

 

На основу Правилника о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче 

којима је одузета возачка дозвола, Агенција издаје Уверење о положеном испиту 

унапређења знања из области безбедности саобраћаја лицима у поступку повраћаја 

права на управљање моторним возилима, којима је према одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима надлежни орган одузео возачку дозволу. 

 

 

 

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/seminari-unapredjenja-znanja-za-tehnicare
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/tahografi/tehnicari-u-radionicama-za-tahografe/seminari-unapredjenja-znanja-za-tehnicare
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 Издавање дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке 

 
На основу Правилника о програмима и роковима за одржавање семинара, начину 

полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке 

кандидата за возаче и Правилника о спровођењу испита, организацији семинара 

унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске 

обуке, Агеницја издаје дозволу (лиценцу) за предавача теоријске обуке. 

 

 Издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње 

 
На основу Правилника о програму и роковима за одржавање семинара, начину 

полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за 

инструктора вожње и Правилника о организацији семинара унапређења знања, 

спровођењу испита провере знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за 

инструктора вожње, Агеницја издаје дозволу (лиценцу) за инструктора вожње. 

 

 Издавање дозволе (лиценце) за испитивача 

 
На основу Правилника о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму 

и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере 

знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача и Правилника о 

спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и вођењу регистра 

издатих дозвола (лиценци) за испитивача, Агеницја издаје дозволу (лиценцу) за 

испитивача. 

 
 Издавање дозволе за управљање трамвајем 

 
На основу Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за 

возача трамваја и Правилника o изгледу и садржају обрасца дозволе за управљање 

трамвајем, Агенција издаје Дозволу за управљање трамвајем. 

 

 Изадвање дозволе за управљање туристичким возом 

 
На основу Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за 

возача туристичког воза и Правилника o изгледу и садржају обрасца дозволе за 

управљање туристичким возом, Агенција издаје Дозволу за управљање туристичким 

возом.   

 

 Сектор за превенцију и локалне самоуправе 
 

 Услуге које се пружају у оквиру Одељења за планирање, превенцију и 

едукацију 

 

Један од основних разлога за оснивање Агенције за безбедност саобраћаја је рад на 

превенцији саобраћајних незгода, односно спречавање страдања људи у саобраћају. У 

Законом о безбедности саобраћаја на путевима, члан 9, став 2, тачка 3, дефинисано је да 

Агенција за безбедност саобраћа ''обавља превентивно-промотивне активности у 

сарадњи са центрима за промоцију здравља народа, односно института за јавно здравље, 
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основаних у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита и води кампање 

о безбедности саобраћаја''. У складу са тим Одељење за планирање, превенцију и 

едукацију спроводи следеће превентивно промотивне активности: 

 планирање, припрема и спровођење кампања у безбедности саобраћаја и 

вредновање њихових ефеката; 

 планирање, припрема и спровођење промотивних акција за унапређење 

безбедности саобраћаја; 

 сарадња са Одељењем за истраживање у погледу идентификације циљних-

ризичних група учесника у саобраћају и кључних проблема у безбедности 

саобраћаја на које треба деловати; 

 припрема информативних, образовних и промотивних материјала за потребе 

кампања и акција; 

 припрема материјала из области безбедности саобраћаја за потребе интернет 

презентације Агенције; 

 припрема и реализација програма за едукацију учесника у саобраћају; 

 планирање, припрема и спровођење промотивних манифестација намењених 

подизању свести јавног мњења о значају безбедног понашања у саобраћају; 

 остваривање контаката са домаћим и иностраним организацијама у циљу 

остваривања сарадње на пољу унапређења безбедности саобраћаја; 

 израда Билтена Агенције; 

 послови у вези са организацијом и обезбеђењем објављивања литературе из 

области безбедности саобраћаја; 

 у сарадњи са другим секторима припрема предлога годишњег програма рада 

Агенције; 

 послови организовања стручних скупова у области безбедности саобраћаја; 

 послови комуникације са грађанима, организацијама и институцијама у 

погледу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, подзаконских аката из 

области безбедности саобраћаја и разних проблема у саобраћају; 

 стручни послови за потребе Управног одбора Агенције; 

 други послови. 

 

 Услуге које се пружају у оквиру Одељења за локалне самоуправе 

 
На основу члана 9. тачке 15. и 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(“Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука САД, 55/2014, 

96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС и 24/2018) Одељење за локалне смаоуправе 

координира радом локалних Тела за координацију послова безбедности саобраћаја у 

локалним самоуправама и даје сагласност на Програм за рад локалних тела за безбедност 

саобраћаја у складу са одредбама поменутог закона. Одељење је задужено и за 

спровођење разних активности (унапређење саобраћајне инфраструктуре, саобраћајно 

образовање и васпитање, превентивно промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја и научно истраживачки рад из области безбедности саобраћаја) са 

националног на локални ниво у сарадњи са локалним Телима за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима и осталим заинтересованим субјектима из области 

безбедности саобраћаја. 

Такође, Одељење израђује стручну литературу за потребе јачања капацитета 

локалних Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, реализује 
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разне едукације чланова локалних Тела кроз организацију конференција, семинара и 

скупова из области безбедности саобраћаја са циљем успостављања система безбедности 

саобраћаја на локалном нивоу. Поред наведнеог, Одељење је задужено за сарадњу са 

међународним и регионалним Телима за безбедност саобраћаја, као и другим 

институцијама које делују у систему безбедности саобраћаја, у складу са Законом. 

 

 Услуге које се пружају у оквиру Одељења за анализе и истраживања 

 

Извештава на националном нивоу о стању безбедности саобраћаја на путевима. Издаје 

периодичне анализе и публикације са подацима о саобраћају и саобраћајним незгодама.  

Спроводи активности које омогућавају да подаци из интегрисане базе података о 

обележјима безбедности саобраћаја буду јавно доступни кроз WEB GIS апликацију на 

сајту Агенције.  

Услуга издавања статистичких података из истраживања и анализа стања 

безбедности саобраћаја у Републици Србији грађанима, државним институцијама, 

друштвеним и невладиним организацијама, привредним друштвима и међународним 

организацијама, за потребе реализације стручних радова, даљу анализу или у друге сврхе 

унапређења безбедности саобраћаја. 

Даје стручно мишљење на стручну литературу значајну за безбедност саобраћаја. 

Подржава научне и стручне пројекте и истраживања у области безбедности саобраћаја. 

 

 

 ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

Заинтересовано лице може покренути поступак за добијање услуге за сваку услугу 

посебно и уз то даје податке о таксама и трошковима поступка, прилаже захтеване доказе 

и друге корисне информације које су потребне за подношење захтева, које може пронаћи 

на интернет презентацији Агенције http://www.abs.gov.rs/ 

Сектор за возила обрађује захтев и издаје одговарајућу потврду или захтева допуну, 

даје мишљење, тумачење и слично, у уобичајеном року од седам дана. У зависности од 

природе захтева Агенција издаје и профактуре и рачуне за извршене услуге. 

Комплетна кореспонденција се обавља искључиво путем поште. 

Сектор за возаче обрађује документацију и издаје одговарајуће дозволе, решења, 

потврде, уверења и лиценце или захтева допуну, даје мишљење, тумачење и слично, у 

року од тридесет дана у поступку непосредног одлучивања, односно шездесет дана када 

се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања. За услуге које 

пружа Сектор за возаче, заинтересована физичка и правна лица могу се обратити путем 

поште, електронском поштом на e-mail: vozaci@abs.gov.rs или на тел  064/84 28 044.  

Сектор за превенцију и локалне самоуправе  пружа услуге заинтересованим 

субјектима из свог делокруга рада по захтеву, упиту односно молби, писменим, 

електронским или усменим путем који се доставља Агенцији. Електронска пошта 

Сектора је prevencija@abs.gov.rs. 

 

 

 

 

 

http://www.abs.gov.rs/
mailto:prevencija@abs.gov.rs
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 ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

 

 Сектор за возила 
 

 

ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ 

Назив активности 2017. год 2018. год 

Издавање тахографских 

картице 

Картица возача 18.109 5.449 

Картица радионице 208 65 

Картица превозника 766 230 

Картица надзорног органа 77 0 

УКУПНО 19.160 5.744 

Одјављивање тахографских картица 329 100 

 
 

ХОМОЛОГАЦИЈА 

Назив активности 2016. год 2017. год 

Израда потврда НОВО 475 622 

Израда потврда НЕ ПОДЛЕЖЕ 367 591 

Давање налога лабораторијама 486 695 

Саопштења о хомологацији 89 187 

Саопштења о хомологацији -Тигар 74 148 

Уверења о усклађености типа комплетног возила 207 161 

Обрада хомологационе документације зa тракторe 

и припрема контроле саобразности 
97 145 

Продужења  постојећих  Потврда за нова возила 

различитих категорија L, M, N, Т и O 
366 101 

Израда профактура 206 522 

РАДИОНИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ 

Назив активности 2017. год 2018. год 

Захтеви за издавање/продужетак дозволе радионице 40 13 

Захтеви за измену дозволе радионице 5 6 

Утврђивање испуњености услова за  

издавање/продужетак дозволе радионице 
31 16 

Утврђивање испуњености услова за измену дозволе  

радионице 
3 2 

Издавање/продужетак дозволе радионице 28 19 

Измена дозволе радионице 5 6 

Стручни надзор над радом радионице за тахографе 6 7 
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Решење о одузимању дозволе радионице 4 4 

Решење којим се овлашћује радионица за тахографе за 

прво оверавање тахографа Motometer EGK 100 
2 2 

Издато радионицама образаца уверења о исправности 

тахографа  
67.200 18.000 

ТЕХНИЧАРИ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ 

Назив активности 2017. год 2018. год 

Испит за техничаре 

Захтеви за полагање  71 32 

Приступило полагању 71 32 

Положило  26 / * 

% успешности 36,62 % / * 

Захтева за издавање лиценце техничара 24 0 

Издато лиценци техничара 24 0 

Решење о суспензији лиценце техничара 3 0 

Решење о одузимању лиценце техничара 0 0 

Одржано семинара унапређења знања за техничара у 

радионици за тахографе 
3 0 

Број техничара који су похађали семинар унапређења 

знања за техничара у радионици за тахографе 
171 0 

ИСПИТИВАЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ ВОЗИЛА 

Назив активности 2016. год 2017. год 
Обрада предмета  о испитивању возила - издата 

Уверења 

(Смањење обраде предмета–јер корисници значајно 

више користе јединствену базу о карактеристикама 

возила коју је АБС учинила доступном на основу 

ЗОБС-а) 

28.942 27.156 

Обрада предмета контролисања возила која се увозе  

као употребљавана 
134.001 154.383 

Решења о одбијању 82 106 

Закључци/решења о одбацивању 116 143 

Обрада захтева за повраћај новчаних средстава  737 859 
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 Сектор за возаче 
 

 

 Сектор за превенцију и локалне самоуправе 
 

 Превенција 

 

 урађен је потпуно нови концепт сценарија и сценографије за саобраћајно-

образовни час ''Пажљивкова правила у саобраћају'' 

 у 2017. години по први пут је Агенција припремила саобраћајне полигоне 

за децу са упутством и темама за реализацију часа. Припремљено је седам 

полигона са пратећом опремом, као што су саобраћајни знакови и семафори 

 Агенција је 2017. године реализовала 27 трибина у 27 локалних самоуправа на 

којима је поред едукације родитеља, патронажних сестара и чланова савета, 

вршена и подела седишта. Током 2017. године подељено је  600 седишта 

 први пут је реализовано такмичење предшколаца и осноцваца кроз пилот 

пројекат Пажљивкова смотра кроз који је прошло око 5250 деце 

 први пут су реализоване активности ка деци бициклистима кроз пројекат 

''Безбедно на бициклу''. Обухваћена су деца из 10 локалних самоуправа, 

узраста од 7-14 година која су подељена у четири старосне категорије. Кроз 

едукацију је уместо 500 деце, колико је било предвиђено пројектним задатком, 

прошло 872 деце, што је за 74% деце више од предвиђеног. Израђен је и 

приручник „Безбедно на бициклу”. 

 реализована кампања за младе ''Ум на друм'' са потпуно новим концептом и 

приступом ка младима. Поред наступа фестивалима на којима се Агенција 

сваке године појављује (Exit, Lovefest, Beer fest, и Дани пива у Зрењанину), 

Лиценце и семинари 

Назив активности 2016. год 2017. год 

Инструктори издавање лиценци 248 392 

Предавачи издавање лиценци 55 18 

Испитивачи издавање лиценци 70 65 

Несавесни/испити 100 115 

Несавесни/полазници 1.197 1.398 

Семинари за лиценциране кадрове 3 1 

Број кандидата за лиценциране кадрове 34 - 

Возачи трамваја издавање дозвола - 61 

Возачи туристичког воза издавање дозвола - 3 
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Агенција се по први пут појавила на Nisville Jazz Festival-у. Реализовани су 

јавни часови у 5 градова и општина у Републици Србији и по први пут је 

реализовано мотивационо предавање Славише Савића у установи културе 

Вук. 

 До 2017. године се реализовала акција ''На маруру без аутомобила'', а 2017. године 

по први пут је реализована кампања ''На матуру без аутомобила'' коју су 

поред трибина као новине пратиле израда новог концепта (ребрендирање), 
израда промо материјала, roll up, постера, летака, као и припрема билборда и 

активности на друштвеним мрежама.  

 Агенције је 2017. године по први пут реализовала тренинг безбедне вожње 

за мотоциклисте у 13 локалних самоуправа, кроз који је прошло 202 полазника 

 Први пут 2017. године је реализован пројекат ''Промоција безбедне вожње 

електричним мопедом у средњим школама''. Пројекат је реализован је у две 

средње школе у Београду (Техничка школа ГСП и Саобраћајно-техничка 

школа у Земуну). Обухваћено је 405 полазника. 

 Поред активности које Агенција реализује сваке године као што су трибина за 

пољопривреднике широм Републике Србије, набавка промо материјала и 

посете међународном сајму пољопривреде у Новом Саду и пољопривредној 

манифестацији „Прва бразда“ у Новом Селу, Агенција је 2017. године  

учествовала на Госпојинском пољо-фесту у Новом Бечеју. 

 У 2017. години, настављена је реализација кампање за стара лица која је 

започета 2016. године, а по први пут су реализоване едукативне трибине у 10 

локалних самоуправа у Србији, за особе старије од 65 година. Припремљена је 

и реализована набавка следећих промотивно-едукативних материјала: 

платнене (еко) торбе, склопиви кишобрани, рефлектујући прслуци и батеријске 

лампе (привесци). 

 Током 2017. године по први пут је реализована кампања ''Брзина''. Како 

највећи број људи у саобраћају страда због превелике брзине, реализована је 

свеобухватна кампање којом је обухваћено више циљних група. У склопу 

кампање урађен је видео и радио спот, визуелна решења, предлози 

промотивних материјала и медија план оглашавања. 

 Током 2017. године проширене су активности у кампањи ''Вози одморан'' која 

се спроводи током летњих месеци, па су активности реалзоване са 

промотерима, четвртком петком и суботом, на два одморишта, током јула и 

августа.  

 

 Локалне самоуправе 

 

 Током 2017. године успостављена је „База података локалних Тела за 

координацију послова безбедности саобраћаја“ са циљем подизања нивоа 

досадашње комуникације и сарадње са локалним Телима, транспарентности у 
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раду локалних Тела, размене искуства и примера добре праксе између локалних 

Тела и поједностављења рада локалних Тела. 

 Израда карта са планским и оперативним документима локалних Тела за 

координацију послова безбедности саобраћаја, карта активности локалних Тела и 

Агенције и разних извештаја са одржаних састанака представника локалних Тела 

и Агенције. 

 Реализован Редован годишњи састанак локалних Тела за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима, на коме је 2,6 пута повећан број 

пријављених и пристуних локалних самоуправа у односу на период 2015. године 

када су започете консултације са локалним самоуправама. 

 

 

 Истраживање 

 

 Ревизија методологије за истраживање (мерење и обраду података) индикатора 

перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији, која је усвојена 2013. 

године, као и листа индикатора које треба мерити (пратити) у Републици Србији, 

 Реализовано истраживање индикатора перформанси безбедности саобраћаја у 

Републици Србији за 2017. годину, 

 Извршено истраживање ставова учесника у саобраћају о опасностима и 

ризицима у саобраћају, у Републици Србији у 2017. години, 

 Покренута реализација пројекта  Истраживање стања безбедности 

саобраћаја у зонама пружних прелаза, 

 Реализација прве фазе увођења систем евидентирања података о повредама у 

саобраћајним незгодама у складу са препорукама Европске Комисије (МАИС 

3+ скала), 

 Израда Анализа стања (Извештаја) безбедности саобраћаја за територију 

сваке локалне самоуправе на територији Републике Србије (Извештаји за 161 

локалну самоуправу). Извештаји су објављени на сајту Агенције и достављају  

локалним самоуправама, 

 Израда и публиковање Статистичког извештаја о стању безбедности 

саобраћаја у Републици Србији за 2016. годину, 

 Израда и публиковање 11 нових периодичних извештаја са подацима о стању 

безбедности саобраћаја у Републици Србији (Безбедност лица старијих од 65 

година у својству пешака,  Безбедност лица старијих од 65 година у својству 

бициклиста, Утицај пута на безбедност саобраћаја, Утицај временских прилика на 

безбедност саобраћаја, Утицај алкохола на безбедност саобраћаја, Тренд 

најважнијих индикатора безбедности саобраћаја у периоду 2013-2016. година, 

Безбедност бициклиста у саобраћају,  Безбедност пешака у саобраћају, Безбедност 

мотоциклиста и мопедиста у саобраћају, Безбедност деце у саобраћају и Страдање 

у саобраћајним незгодама по месецима), 

 Израда карата показатеља безбедности саобраћаја по полицијским управама 

и локалним заједницама (Израђено је укупно 56 карата, што је 16 карата више 

него 2016. године. Проширен је сет карата у вези са индикаторима и у вези са 

ризицима и израђене су карте које се односе на оцене ставова учесника у 



Информатор о раду                                         Датум ажурирања: 09.08.2018. године   

 
 

Агенција за безбедност саобраћаја                                              37 

 

 

саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају. Карте са вредностима 

показатеља безбедности саобраћаја су објављене на интернет страници Агенције 

и кроз WEB GIS Апликацију), 

 Израда и објављивање на сајту Трендова директних показатеља стања 

безбедности саобраћаја (Број саобраћајних незгода и њихових последица по 

годинама, у периоду 2012-2016. година; Тренд јавног ризика по годинама; 

Трендови броја погинулих пешака, бициклиста, мотосиклиста, бициклиста, 

путника у моторним возилима у периоду 2012-2016. године и старосна структура 

настрадалих лица за ове категорије учесника у саобраћају и др.), 

 Израда извештаја и објављивање на сајту прегледних табела са вредностима 

најважнијих индикатора безбедности саобраћаја, за период 2013-2017. година, 

 Израда, штампање и превод на енглески језик брошура са резултатима 

реализованих пројеката у Одељењу за анализе и истраживања у 2016/2017. 

години (пет брошура). Брошуре су објављене на сајту Агенције и дистрибуиране 

државним институцијама и органима, као и учесницима у саобраћају којима би 

садржај брошуре био од користи за унапређење безбедности саобраћаја. 

 

 

 ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

  Подаци за 2017. годину 
 

У складу са чланом 10. Закона о безбедности саобраћаја у периоду од 2010. - 2013. 

године, Агенција се делом финансирала из средстава буџета Републике Србије, а делом 

из сопствених прихода. У 2014. години, Агенција се по први пут у потпуности 

финансирала из сопствених прихода. У 2015. и 2016. години се Агенција се такође у 

потпуности финансирала из сопствених прихода. 

Сопствене приходе (приходе од цена услуга) Агенција остварује пружањем 

услуга другим корисницима у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима 

и подзаконским актима донетим на основу овог Закона. Цене услуга утврђене су 

Уредбом о цени услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (Сл. Гласник РС 

број 121/2012 и 39/16). Ови приходи највећим делом оствариће се вршењем услуга од 

издавања уверења о испитивању (контролисању) возила која се увозе као употребљавана, 

издавању уверења о испитивању возила на течни нафтни гас, издавању уверења о 

испитивању преправљених возила, послове издавања лиценци за предаваче теоријске 

обуке, инструкторе вожње и испитиваче у ауто школама, послове у вези са 

организовањем обуке и спровођењем испита знања из области безбедности саобраћаја за 

возаче којима је одузета возачка дозвола, прихода од услуга које се пружају радионицама 

за тахографе и друге услуге које Агенција врши у складу са напред поменутом Уредбом. 

У наредној години Агенција ће наставити са пружањем услуга издавања лиценци за 

„CPC” (професионалне возаче), лиценцирање техничара у радионицама за техничке 

прегледе, као и услуге провере безбедности на путевима.  

Укупни приходи за 2017. годину планирају се у висини од 650.000.000 динара. 

 

Сопствени приходи у 2017. години остварени су у износу од 754.687.596 динара, 

што је за 16,11% више у односу на планиране. У 2017. години Агенција је располагала и 

са 2.905.980 динара пренетог вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2012. 
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годину (на који је сагласност дала Влада Републике Србије) и исти су укључени у План 

набавки Агенције за 2017. годину. 

 

 

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ: 

Детаљан преглед остварених прихода и расхода у периоду 01.01-31.12.2017. године 

дат је у следећој табели: 

 

Р.бр. ОПИС 
Сопствени 

приходи Извршење 

1 2 3 4 

I ПРИХОДИ 650.000.000 754.687.596 

  Наменски приходи из буџета 0 0 

  Приходи од цене услуга коју плаћају корисници 650.000.000 754.687.596 

  Донације  0 

II  РАСХОДИ 650.000.000 380.990.178 

        

51 Трошкови материјала 22.820.000 10.950.092 

512 Трошкови материјала 14.420.000 7.944.751 

513 Трошкови горива и енергије 8.400.000 3.005.341 

52 Трошкови зарада, накнада и остали трошкови рада  158.813.264 135.924.477 

520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 99.417.527 95.019.128 

521 Трошкови пореза и доприноси на терет послодавца 17.795.737 17.008.424 

525 

Трошкови накнада физичким лицима по осталим 

уговорима 15.100.000 12.338.576 

526 Трошкови накнада члановима УО  3.300.000 3.263.924 

529 Oстали лични расходи и накнаде 23.200.000 8.294.425 

53 Трошкови производних услуга 214.160.000 109.705.760 

531 Трошкови транспортних услуга 5.500.000 1.963.495 

532 Трошкови услуга одржавања 11.600.000 1.960.481 

533 Трошкови закупнина 32.500.000 3.816.330 

534 Трошкови сајмова 3.000.000 0 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 147.400.000 100.299.141 

539 Остале услуге 14.160.000 1.666.313 

54 Амортизација 6.300.000 11.163.665 

55 Нематеријални трошкови 178.906.736 85.268.738 

550 Трошкови непроизводних услуга 143.100.000 67.810.694 

551 Трошкови репрезентације 3.800.000 2.470.135 

552 Трошкови премија осигурања 1.600.000 585.067 

553 Трошкови платног промета 1.106.736 746.736 

554 Трошкови чланарина 3.000.000 1.735.191 

555 Трошкови пореза и накнада 16.000.000 10.935.812 
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559 Остали нематеријални трошкови 10.300.000 985.104 

56 Финансијски расходи 600.000 0 

560 Остали финансијски расходи 600.000 0 

57 Остали расходи 1.500.000 120.000 

579 Остали непоменути расходи 1.500.000 120.000 

  Стална имовина 66.900.000 27.857.446 

011 Софтвери и лиценце за софтвере 28.600.000 16.365.810 

023 Постројења и опрема 38.300.000 11.491.635 

 

 

 У извршавању планираних послова и задатака из надлежности Агенције настојало 

се, рационалним трошењем средстава, обезбедити све неопходне услове за рад Агенције 

уз друштвено одговорно понашање у трошењу јавних средстава. 
 

 Подаци за 2018. годину 
 

У складу са чланом 10. Закона о безбедности саобраћаја у периоду од 2010. - 2013. 

године, Агенција се делом финансирала из средстава буџета Републике Србије, а делом 

из сопствених прихода. У 2014. години, Агенција се по први пут у потпуности 

финансирала из сопствених прихода. У 2015., 2016. и 2017. години Агенција се такође у 

потпуности финансирала из сопствених прихода. 

Сопствене приходе (приходе од цена услуга) Агенција остварује пружањем 

услуга другим корисницима у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима 

и подзаконским актима донетим на основу овог Закона. Цене услуга утврђене су 

Уредбом о цени услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (Сл. Гласник РС 

број 121/2012 и 39/16). Ови приходи највећим делом оствариће се вршењем услуга од 

издавања уверења о испитивању (контролисању) возила која се увозе као употребљавана, 

издавању уверења о испитивању возила на течни нафтни гас, издавању уверења о 

испитивању преправљених возила, послове издавања лиценци за предаваче теоријске 

обуке, инструкторе вожње и испитиваче у ауто школама, послове у вези са 

организовањем обуке и спровођењем испита знања из области безбедности саобраћаја за 

возаче којима је одузета возачка дозвола, прихода од услуга које се пружају радионицама 

за тахографе и друге услуге које Агенција врши у складу са напред поменутом Уредбом. 

У наредној години Агенција ће наставити са пружањем услуга издавања лиценци за 

„CPC” (професионалне возаче), лиценцирање техничара у радионицама за техничке 

прегледе, као и услуге провере безбедности на путевима.  

Укупни приходи за 2018. годину планирају се у висини од 900.000.000 динара. 

 

Детаљан преглед остварених прихода и расхода у периоду 01.01-30.06.2018. године дат 

је у следећој табели: 

 

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Р.бр. ОПИС 
Сопствени 

приходи Извршење 

1 2 3 4 

I ПРИХОДИ 900.000.000 423.597.345 
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  Наменски приходи из буџета   

  Приходи од цене услуга коју плаћају корисници 900.000.000 423.597.345 

  Донације   

II  РАСХОДИ 900.000.000 179.939.912 

      

51 Трошкови материјала 41.400.000 21.097.699 

512 Трошкови материјала 27.840.000 19.630.072 

513 Трошкови горива и енергије 13.560.000 1.467.627 

52 Трошкови зарада, накнада и остали трошкови рада  161.488.450 66.348.275 

520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 97.445.674 45.035.202 

521 Трошкови пореза и доприноси на терет послодавца 17.442.776 8.061.301 

525 

Трошкови накнада физичким лицима по осталим 

уговорима 17.100.000 4.709.680 

526 Трошкови накнада члановима УО  3.300.000 1.631.962 

529 Oстали лични расходи и накнаде 26.200.000 6.910.130 

53 Трошкови производних услуга 359.062.934 52.450.175 

531 Трошкови транспортних услуга 6.900.000 980.819 

532 Трошкови услуга одржавања 11.422.934 908.118 

533 Трошкови закупнина 73.320.000 2.547.935 

534 Трошкови сајмова 3.000.000 0 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 197.540.000 45.948.628 

539 Остале услуге 66.880.000 2.064.676 

54 Амортизација 11.000.000 0 

55 Нематеријални трошкови 223.668.616 34.991.288 

550 Трошкови непроизводних услуга 187.540.000 24.693.019 

551 Трошкови репрезентације 4.496.616 746.457 

552 Трошкови премија осигурања 1.600.000 159.877 

553 Трошкови платног промета 1.252.000 326.629 

554 Трошкови чланарина 3.000.000 1.830.304 

555 Трошкови пореза и накнада 15.700.000 4.455.518 

559 Остали нематеријални трошкови 10.080.000 2.779.485 

56 Финансијски расходи 600.000 0 

560 Остали финансијски расходи 600.000 0 

57 Остали расходи 1.500.000 98.832 

579 Остали непоменути расходи 1.500.000 98.832 

  Стална имовина 101.280.000 4.953.643 

011 Софтвери и лиценце за софтвере 48.600.000 4.050.000 

023 Постројења и опрема 52.680.000 903.643 
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 ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

У следећој табели је дат План јавних набавки Агенције за 2017. годину. 

 

 План јавних набавки за 2017. годину вредности без ПДВ-а 
 

Редни 

број 
Предмет набавке 

Процењена 

вредност 

Економска 

класификација 

Врста 

поступка 

А ЈАВНЕ НАБАВКЕ 239.400.000   
I УСЛУГЕ 187.800.000   

1 

Закуп простора за одржавање наставе и 

испите 4.950.000 421612 МВ 

2 Aвионскe картe 2.000.000 422221 МВ 

3 Услуге превођења 6.100.000 423111 ОП 

4 Компјутерске услуге 4.300.000 423291 МВ 

5 Штампање публикација 8.800.000 423413 ОП 

6 Остале услуге штампе 1.850.000 423419 МВ 

7 Едукативном пропагандне услуге 27.600.000 423439 ОП 

8 

Ангажовање предавача на семинарима и 

испитима (уговори о делу) 7.700.000 423599 РП 

9 Репрезентација 1.500.000 423711 МВ 

10 Услуге науке 24.550.000 424621 ОП 

11 Остале специјализоване услуге 41.700.000 424911 ОП 

12 Механичке поправке опреме за саобраћај 3.000.000 425211 и 425219 МВ 

13 Услуге одржавања простора 3.500.000 425119 МВ 

14 Реклама и пропаганда 45.000.000 423431 ОП 

15 Стручно усавршавање запослених 3.750.000 423311 МВ 

16 Услуга правног саветовања 1.500.000 423539 МВ 

II ДОБРА 51.600.000   

17 Канцеларијски материјал 5.000.000 426111 МВ 

18 Гориво 4.000.000 426411 МВ 

19 Рачунари 4.500.000 512221 МВ 

20 Софтвери 17.000.000 515111 ОП 

21 Лиценце 4.900.000 515192 МВ 

22 Канцеларијски намештај 3.000.000 512211 МВ 

23 Пнеуматици за службене аутомобиле 1.400.000 426491 МВ 

24 

Набавка аутоседишта и постављење 

саобраћајних полигона за децу 4.800.000 513111 МВ 

25 

Набавка и постављење камера на 

граничним прелазима 7.000.000 513111 ОП 

 

 

 Јавне набавке спроведене у 2017. години 
 

Закључно са 31.12.2017. године покренуто је и успешно спроведено 46 отворена 

поступка (од чега: један са три партије) и 34 поступака јавне набавке мале вредности (од 

чега: два са две партије, два са три партије и један са шест партија). 

 

Покренути су поступци и закључени уговори за следеће јавне набавке: 
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 Отворени поступак јавне набавке спроведене у 2017. години 

 

Редни 

број 
О  п  и  с 

Уговорена 

вредност 

без ПДВ-а 

Изабрани понуђач 

1. Едукативно-пропагандни материјали за децу 9.489.800 
ALL IN ONE BUSINESS 

CENTER D.O.O 

2. Пројекат ’’На матуру без аутомобила’’ 1.450.000 B.C.A MOSAIC 

3. 
Тренинг безбедне вожње за мотоциклисте и 

мопедисте 
2.490.000 

Асоцијација за безбедност 

мотоциклиста 

4. 
Услуге припреме, прелома и дизaјна 

промотивно- едукативних материјала 
2.000.000 Портал д.о.о 

5. 

Израда стручне литературе за техничара у 

радионици за тахографе у складу са садржајем 

програма семинара унапређења знања 

2.000.000 
Универзитет у Београду 

Саобраћајни факултет 

6. 

Софтверски пакет за оптимизацију и доградњу 

апликације за испитивање и контролисање 

возила и база података које се користе у 

Агенцији за безбедност саобраћаја 

1.980.000 
Универзитет у Београду 

Машински факултет 

7. Промотивни материјали за младе 2.989.250 
ALL IN ONE BUSINESS 

CENTER D.O.O 

8. Организација међународног скупа 1.480.000 
International communications 

partners d.o.o 

9. 
Промотивно-едукативни  материјали за стара 

лица 
1.975.000 DAHNER D.O.O 

10. 

Штампа радне свеске и радних материјала за 

полазнике семинара унапређења знања за 

возаче којима је одузета возачка дозвола 

920.000 Donat Graf D.O.O. 

11. Медијски пласман – I део 10.000.000 BLOCK & ROLL D.O.O 

12. 

Идентификација обележја безбедности 

саобраћаја која ће се користити приликом 

циљане контроле саобраћаја од стране 

саобраћајне полиције 

1.880.000 GDI Solutions d.o.o. 

13. 
Промотивно-едукативни  материјали за 

кампању у току летњих месеци 
4.185.450 Портал доо 

14. 
Кампања у току летњих месеци ’’Вози 

одморан’’ 
973.330 

БИЗНИС АКАДЕМИЈА ЛЦ 

НИШ 

15. 

Систем евидентирања података о повредама у 

саобраћајним незгодама у складу са 

препорукама ЕК 

2.450.000 
Универзитет у Београду 

Саобраћајни факултет 

16. 
Промо материјали за мотоциклисте и 

мопедисте 
1.991.640 

ALL IN ONE BUSINESS 

CENTER D.O.O 

17. 

Истраживање ставова учесника у саобраћају о 

опасностима и ризицима у саобраћају у 

Србији(пешаци, ПА и МОТ и МОП) 

1.991.000 MHM-Projekt d.o.o 

18.1 
Превођење и стручна редактура УНЕЦЕ 

Правилника – Партија 1 
1.725.150 

Агенција за превођење 

VERSUS PREVODI 

18.2 
Превођење и стручна редактура УНЕЦЕ 

Правилника – Партија 2 
244.800 

„AKADEMIJA OXFORD-

AGENT“ DOO 

18.3 
Превођење и стручна редактура УНЕЦЕ 

Правилника – Партија 3 
396.250 

„AKADEMIJA OXFORD-

AGENT“ DOO 

19. Промотивни материјали за бициклисте 2.192.600 SZR „Four Print“ 

20. 

Ревизија постојеће листе најважнијих 

индикатора перформанси БС, ревизија 

методологије истраживања и истраживање 

најважнијих индикатора у 2017. Години 

2.750.000 
Универзитет у Београду 

Саобраћајни факултет 

21. Књига „Пажљивкова правила у саобраћају“ 7.449.750 Портал доо 
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22. 

Израда стручне литературе за реализацију 

обуке и стручног испита за возача туристичког 

воза 

1.250.000 Техничка школа ГСП 

23. 
Израда стручне литературе за реализацију 

обуке и стручног испита за возача трамваја 
1.666.667 

Универзитет у Београду 

Саобраћајни факултет 

24. 

Семинари унапређења знања за лиценциране 

кадрове који учествују у процесу 

оспoсобљавања кандидата за возаче  - I део 

6.475.000 AMSS CMV 

25. Промо материјали-алкотестери 1.160.000 SZR „Four Print“ 

26. Игрица Пажљивко 980.000 B.C.A MOSAIC d.o.o 

27. 
Редизајн WEB сајта Агенције за безбедност 

саобраћаја 
1.194.002 Agencija Green Advertising 

28. 
Анализа литературе из области оспособљавања 

кандидата за возаче 
965.600 

Универзитет у Београду 

Саобраћајни факултет 

29. Медијски пласман – II део 10.000.000 BLOCK & ROLL D.O.O 

30. Кампања ’’Брзина’’ 2.896.000 BLOCK & ROLL D.O.O 

31. Организација активности за симулаторе за појас 2.000.000 EUROLOGISTIC D.O.O 

32. 

Штампање материјала за полазнике семинара 

унапређења знања за техничаре у радионици за 

тахографе 

78.210 DOO Magyar Szo KFT 

33. 
Студија - Истраживање стања безбедности 

саобраћаја у зонама пружних прелаза 
1.584.000 MHM-Projekt d.o.o 

34. Промотивни материјали за зимске услове 986.000 DAHNER D.O.O 

35. 

Унапређење сценографија и сценарија за 

саобраћајно образовни час Пажљивкова 

правила у саобраћају 

1.500.000 Агенција Colonna 

36. 
Израда програма стручног усавршавања 

ревизора и проверивача безбедности пута 
2.485.000 „S PROJEKT“ D.O.O 

37. 

Методологијa оспособљавања и периодичног 

унапређења знања службеника надзорних 

органа и судија прекршајних судова у области 

тахографа 

4.850.000 Тахограф Бг 

38. 

Апликативни софтвер намењен процесу 

пријављивања, обраде документације и 

комуникације са професионалним возачима 

2.485.000 Lanus d.o.o 

39. 
Активности у склопу обележавања Светског 

дана сећања на жртве саобраћајних незода 
1.465.000 

International communications 

partners d.o.o 

40. Медијски пласман - III део 10.000.000 BLOCK & ROLL D.O.O 

41. 
Тренинг безбедне вожње за возаче са пробним 

дозволама 
2.500.000 

NAVAK-Nacionalna vozačka 

akademija doo 

42. 

Надоградња софтвера и базе података за 

сарадњу и унапређење рада локалних тела за 

безбедност 

1.498.000 Lanus d.o.o 

43. 

Надоградња апликативног софтвера за 

несавесне возаче, предаваче теоријске обуке, 

инструкторе вожње, испитиваче, возаче 

трамваја, возаче туристичког воза 

890.000 
Факултет организационих 

наука 

44. 

Унапређење система применe техничких 

прописа у области хомологације возила у 

Републици Србији 

1.760.000 
Универзитет у Београду 

Машински факултет 

45. Безбедно на бициклу 1.485.000 
Бициклистички савез 

Србије 

46. 

Семинари унапређења знања за лиценциране 

кадрове који учествују у процесу 

оспoсобљавања кандидата за возаче  - II део 

8.877.825 AMSS CMV 

 СВЕГА Отворени поступак 136.035.324  
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 Јавне набавке мале вредности спроведене у 2017. години 

 

Редни 

број 
О  п  и  с 

Уговорена 

вредност без 

ПДВ-а 

Изабрани понуђач 

1. Продужење лиценце за заштиту сервера 819.000 Net++ technology 

2. 
 

Обрасци, Уверења  и Потврде – I део 
1.000.000 

НБС-Завод за израду 

новчаница 

3. 
Тонери оригинални за штампаче и 

фотокопире 
500.000 Delfi commerce d.o.o 

4. Репрезентација -  I део 448.735 Art Pres SZTR 

5.1 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре – I део – 

Партија 1 Београд 

550.000 Београдски сајам 

5.2 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре – I део – 

Партија 2 Београд 

280.000 Driver nova d.o.o 

5.3 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре – I део – 

Партија 3 Чачак 

210.000 Студентски центар Чачак 

5.4 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре – I део – 

Партија 4 Шабац 

208.600 АМК Шабац 

5.5 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре – I део – 

Партија 5 Ужице 

109.200 Сигнал – обука ДОО Ужице 

5.6 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре – I део – 

Партија 6 Нови Пазар 

109.200 Фондација Хоризонт 

6. 
Тонери стандардни за штампаче и 

фотокопире 
500.000 Perihard inženjering 

7. Репрезентација – II део 490.230 Art Pres SZTR 

8. Серверска и мрежна опрема 2.187.463 САГА д.о.о 

9.1 
Лиценце за сервере и корисничке рачунаре – 

Партија 1 
250.039 Extreme d.o.o. 

9.2 
Лиценце за сервере и корисничке рачунаре – 

Партија 2 
844.088 САГА д.о.о 

9.3 
Лиценце за сервере и корисничке рачунаре – 

Партија 3 
193.275 Serbian business systems d.o.o 

10. Лиценце за сервер базе података 1.475.088 САГА д.о.о 

11. 
Персонални рачунари – замена застареле 

опреме 
1.653.236 САГА д.о.о 

12. Обрасци, Уверења  и Потврде – II део 973.500 
НБС-Завод за израду 

новчаница 

13. Набавка картица и персонализација лиценци 735.000 
НБС-Завод за израду 

новчаница 

14.1 Набавка аутоседишта за децу – Партија 1 1.495.000 Art Pres SZTR 

14.2 Набавка аутоседишта за децу – Партија 2 246.500 Удружење грађана Родитељ 

15. Обука запослених за страни језик – енглески 339.000 
„AKADEMIJA OXFORD-

AGENT“ DOO 

16. Набавка авио карата 2.000.000 ТП Младост турист А.Д 

17. 
Закуп просторија за потребе испита за 

техничаре у радионицама за тахографе 
245.000 АМК Јединство д.о.о 

18. 
Штампа евиденционих књижица за 

лиценциране кадрове 
54.000 ЈП Службени гласник 
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19. 

Обука запослених у Агенцији за припрему, 

писање и управљање EУ пpojeктима из 

фондова 

300.000 
Балканска безбедносна 

мрежа 

20. Презентацијске вештине 498.900 Life & Mind 

21. 

Штампање брошура реализованих пројеката 

и"Статистичких извештаја о стању БС у 

Србији у 2016. години". 

535.250 BIROGRAF COMP DOO 

22. Обрасци, Уверења  и Потврде - III део 993.500 
НБС-Завод за израду 

новчаница 

23. Обука запослених за пословну комуникацију 134.000 
БИЗНИС АКАДЕМИЈА ЛЦ 

НИШ 

24. Набавка горива 3.378.100 Knez Petrol d.о.о 

25. 
Израда сертификата за професионалне 

Возаче (СРС) - I део 
588.000 

НБС-Завод за израду 

новчаница 

26. 
Израда квалификационих картица за 

професионалне Возаче (СРС) - I део 
1.199.250 

НБС-Завод за израду 

новчаница 

27. 
Набавка и постављање саобраћајних 

полигона за децу 
1.995.000 

ALL IN ONE BUSINESS 

CENTER D.O.O 

28. Општи канцеларијски материјал - III део 500.000 
НОВО БЕОГРАДСКО 

КЊИЖАРСКО д.о.о. 

29.1 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре - II део - 

Партија 2 Ниш 

327.600 
Висока техничка школа 

струковних студија Ниш 

29.2 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре - II део - 

Партија 3 Ваљево 

304.500 
Висока пословна школа 

струковних студија Ваљево 

29.3 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре - II део - 

Партија 5 Крушевац 

217.000 
Прва техничка школа 

Крушевац 

30. 
Израда квалификационих картица за 

професионалне Возаче (СРС) - II део 
793.350 

НБС-Завод за израду 

новчаница 

31. 
Израда сертификата за професионалне 

Возаче (СРС) - II део 
588.000 

НБС-Завод за израду 

новчаница 

32. Репрезентација - III део 491.220 DAHNER D.O.O 

33. Обука за рад на енглеском језику 960.000 
Институт за стране језике АД 

Београд 

34.1 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре - III део - 

Партија 1 Београд 

765.000 Београдски сајам 

34.2 

Закуп простора за сертификацију, 

предавања, испите и семинаре - III део - 

Партија 3 Нови Сад 

192.500 АМК Нови Сад доо 

 СВЕГА Јавна набавка мале вредности 32.677.324  

 

 

 План јавних набавки за 2018. Годину, вредности без ПДВ-а 
 

Редни 

број 
Предмет набавке 

Процењена 

вредност 

Економска 

класификација 

Врста 

поступка 

А ЈАВНЕ НАБАВКЕ 425.200.000     

I УСЛУГЕ 337.900.000     

1 

Закуп простора за одржавање 

наставе и испите 4.600.000 421612 МВ 

2 Aвионскe картe 2.000.000 422221 МВ 
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3 Услуге превођења 4.000.000 423111 МВ 

4 Компјутерске услуге 39.900.000 423291 ОП 

5 Софтверске лиценце 2.700.000 423291 МВ 

6 Штампање публикација 15.200.000 423413 ОП 

7 Остале услуге штампе 5.700.000 423419 ОП 

8 Едукативном пропагандне услуге 42.500.000 423439 ОП 

9 

Ангажовање предавача на 

семинарима и испитима (уговори о 

делу) 9.000.000 423599 РП 

10 Репрезентација 2.000.000 423711 МВ 

11 Услуге науке 42.000.000 424621 ОП 

12 Остале специјализоване услуге 69.300.000 424911 ОП 

13 

Механичке поправке опреме за 

саобраћај 3.000.000 425211 и 425219 МВ 

14 Услуге одржавања простора 3.500.000 425119 МВ 

15 Реклама и пропаганда 87.200.000 423431 ОП 

16 Стручно усавршавање запослених 2.800.000 423311 МВ 

17 Материјал за одржавање хигијене 1.000.000 426819 МВ 

18 Услуга правног саветовања 1.500.000 423539 МВ 

II ДОБРА 87.300.000   

19 Канцеларијски материјал/Обрасци 16.800.000 426111 МВ 

20 Гориво 4.900.000 426411 МВ 

21 Рачунари 4.000.000 512221 МВ 

22 Софтвер 35.000.000 515111 ОП 

23 Канцеларијски намештај 3.000.000 512211 МВ 

24 

Пнеуматици за службене 

аутомобиле 1.400.000 426491 МВ 

25 Електронска опрема - симулатори 1.200.000 512241 МВ 

26 

Набавка и постављење 

саобраћајних полигона  4.000.000 513111 МВ 

27 

Набавка и постављење камера на 

граничним прелазима 7.000.000 513111 ОП 

28 Набавка службених аутомобила 10.000.000 512111 ОП 

 

 Јавне набавке спроведене у 2018. години 
 
Закључно са 30.06.2018. године покренуто је и успешно спроведено 25 отворених 

поступака, 1 рестриктивни поступак и 11 поступака јавне набавке мале вредности (од 

чега: један са пет партија). 

 

 Покренут је поступак и закључен је уговор за следећу јавну набавку: 

Отворени поступак јавне набавке спроведене у 2017. години 
 

 Отворени поступак јавне набавке спроведене у 2018. години 

 

Редни 

број О  п  и  с 
Уговорена 

вредност без 
ПДВ-а 

Изабрани понуђач 
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1. Обрасци,Уверења и Потврде 15.990.000 

НБС-Завод за израду 

новчаница и кованог новца 
Топчидер 

2. 

Семинари унапређења знања за лиценциране 

кадрове који учествују у процесу оспoсобљавања 

кандидата за возаче 18.450.000 AMSS CMV D.O.O 

3. 
Штампање лиценци за техничаре у радионици за 

тахографе 8.715 ЈП Службени гласник 

4. Промотивно-едукативни материјали за стара лица 2.985.500 SZR "Four Print" 

5. Едукативно-пропагандни материјали за децу 9.497.740 
ALL IN ONE BUSINESS 

CENTER D.O.O 

6. Медијски пласман I део 12.000.000 BLOCK & ROLL D.O.O 

7. 

Штампање материјала за полазнике семинара 

унапређења знања за техничаре у радионици за 

тахографе 44.000 Donat Graf D.O.O. 

8. Набавка аутоседишта за децу 5.960.000 
ALL IN ONE BUSINESS 

CENTER D.O.O 

9. 
Истраживање индикатора перформанси 

безбедности саобраћаја за 2018.годину 2.999.995 
Универзитет у Београду - 

Саобраћајни факултет 

10. 
Промотивни материјали за кампању "На матуру без 

аутомобила" 1.496.000 Pick and go d.o.o 

11. 
Организација трибина и обука за правилну 

употребу дечијих седишта 1.000.000 

Centar za promociju 

bezbednosti saobraćaja 

12. 
Кампања "Безбедност на путевима локалног 

карактера" 4.892.000 Moskito adv d.o.o 

13. 

Организација стручног скупа са представницима 

локалних тела за координацију безбедности 

саобраћаја 4.850.000 
Internacional Communications 

partners doo 

14. 
Кампања у току летњих месеци ''Вози 

одморан'' 1.320.000 
БИЗНИС АКАДЕМИЈА ЛЦ 

НИШ 

15. Кампања ''На матуру без аутомобила'' 1.195.000 ETM DOO 

16. Истраживање ефеката кампања 4.397.000 EBART D.O.O 

17. Тренинг безбедне вожње за мотоциклисте 2.999.500 
Асоцијација за безбедност 

мотоциклиста 

18. 

Брендирани материјали за наступ на 

фестивалима 2.490.950 ETM DOO 

19. Промотивни материјали за бициклисте 2.474.658 Pick and go d.o.o 

20. 
Услуге припреме, прелома и дизајна промотивно-

едукативних материјала 2.500.000 

I.C.P.S - Infinity creative 

d.o.o 

21. 
Промо материјали за мотоциклисте и 

мопедисте 3.493.590 SZR "Four Print" 

22. 
Организација скупа са доносиоцима одлука у 

локалним самоуправама 1.483.000 МПГ ПЛУС Д.О.О 

23. Тренинг безбедне вожње за мопедисте 2.999.500 
Асоцијација за безбедност 

мотоциклиста 

24. 

Софтверски пакет за оптимизацију и доградњу 

апликације за испитивање и контролисање возила, 

радионице за тахографе и база података које се 

користе у АБС 1.985.000 
Универзитет у Београду - 

Машински факултет 

25. 
Реализација активности усмерене ка повећању 

безбедности двоточкаша у саобраћају 4.890.000 I.C.P.S. D.O.O 

26. Ангажовање предавача 9.000.000 

Закључено је 49 

оквирних споразума са 

физичким лицима на 

територији РС 

(предавачи) 

 СВЕГА Отворени поступак 121.402.148  
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 Јавне набавке мале вредности спроведене у 2017. години 

 

Редни 
број О  п  и  с 

Уговорена 

вредност без 

ПДВ-а 
Изабрани понуђач 

1.1 
Закуп простора за сертификацију, предавања и 

испите - Партија 1 Београд 547.800 
VM Jela ogranak Hotel 

HEDONIC 

1.2 
Закуп простора за сертификацију, предавања и 

испите - Партија 3 Златибор 387.000 Mona Hotel Management 

1.3 
Закуп простора за сертификацију, предавања и 

испите - Партија 4 Врњачка Бања 307.500 Соларис Ресорт 

1.4 
Закуп простора за сертификацију, предавања и 

испите - Партија 5 Ниш 307.500 Crystal Light plus doo 

1.5 
Закуп простора за сертификацију, предавања и 

испите – Партија 6 Врњачка Бања 203.000 Соларис Ресорт 

2. Продужење лиценце за заштиту сервера 617.760 Net++ technology d.o.o 

3. 

Продужење лиценци за мрежни заштитни 

уређај са конфигурацијом 594.351 
Serbian business systems 

d.o.o 

4. Репрезентација - брендирани сетови 491.220 Art Pres SZTR 

5. 
Обука запослених за коришћење Power BI i ARC 

MAP - Партија 2 41.485 GDI Solutions d.o.o. 

6. 

Рачунарска опрема - замена застареле 

опреме 3.781.088 САГА д.о.о 

7. Репрезентација - штампани материјали 497.150 Pick and go d.o.o 

 СВЕГА Јавна набавка мале вредности 7.775.854  

 

 

 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

 Финансијским планом Агенције нису предвиђена средства, нити је предвиђена 

могућност давања помоћи било којим категоријама привредних субjеката или 

становништва. 

 

 

 ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА - ЗАРАДАМА 
 

 Зараде запослених исплаћују се у складу са унутрашњим актима Агенције, 

висином обезбеђених средстава у финансијском плану и политиком кретања зарада коју 

је утврдила Влада Републике Србије. У току године није било повећања зарада, а 

основица за обрачун зарада, у складу са важећим прописима умањена је за 10%, почев 

од 01. новембра 2014. године. У септембру месецу усклађен је Правилник о раду 

Агенције у складу са новим Законом о раду (обрачун минулог рада, накнада за 

одсуствовања и др.). 

 

Просечне месечне зараде износе: 

 

Р. број О п и с Износ 

1 Директор 151.180 

2 Руководиоци  од 122.585 до 133.603 
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3 Висока стручна спрема од 80.713 до 120.826 

4 Виша стручна спрема 68.110 

5 Средња стручна спрема 59.543 

 

 

 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 

 Сходно Одлуци Владе Републике Србије, Агенција користи пословни простор у 

улици Булевар Михајла Пупина 2. 

 По попису са стањем на дан 31.12.2017. године, Агенција располаже средствима 

рада следеће вредности: 

 

Р.бр. О  п  и  с Садашња вредност 

1 Канцеларијска опрема 1.123.358 

2 Рачунарска опрема 43.803.494 

3 Опрема за копнени саобраћај 3.440.316 

4 Комуникациона опрема 1.159.220 

5 Електронска и фотографска опрема 1.905.880 

 

 Списак свих основних средстава Агенције можете наћи на адреси: 

http://www.abs.gov.rs/doc/osnovna-sredstva.pdf. 

Поред наведеног Агенција користи део канцеларијског намештаја који je на задужењу 

код Управе за заједничке послове републичких органа. 

 
 

 

 

 ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

У Агенцији се подаци чувају у два облика - на пaпиру и у електронском облику.   

 

 Папирна документација 
 

Папирна документација која се односи на предмете у раду, чува се у сектору у коме 

се ти предмети обрађују. У папирну документацију спадају и стручни радови објављени 

у појединим стручним (научним) часописима и зборницима радова са стручних 

семинара, као и превентивно промотивни материјали, публикације о стању безбедности 

саобраћаја које издаје Агенција, стручне анализе, извештаји и истраживања у области 

безбедности саобраћаја. По завршетку обраде предмети се чувају у архиви. 

Финансијска документација, досијеи запослених, документација о набавци опреме и 

других средстава за рад, чува се у Сектору за правне, финансијске и опште послове 

Агенције.  

 

 Документација у електронском облику 
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Ова документација је ускладиштена на три начина: 

 

а) подаци ускладиштени на радним станицама 

 

Документа која се користе у свакодневном раду Агенције креирају се на радним 

станицама запослених, а у складу са њиховим задужењима и описом посла који обављају: 

 превентивно промотивни материјали и кампање у безбедности саобраћаја; 

 стручни радови из надлежности Агенције; 

 анализе стања безбедности саобраћаја; 

 публикације са подацима о саобраћајним незгодама и активностима Агенције; 

 предмети и задаци које припремају референти о стручно-техничким пословима 

које обавља Агенција; 

 документи које припремају референти за поједине предмете (нпр. закључци, 

решења, дописи у којима се тражи изјашњење); 

 преписка настала електронском поштом; 

Резервне копије се једном недељно снимају на засебан сервер за архивирање. 

 

б) подаци ускладиштени на серверима 

 

Коначне верзије докумената насталих у електронском облику се складиште на 

сервер докумената. На серверу се налази и база података књиговодственог програма. У 

току је формирање базе података о основним обележјима безбедности саобраћаја као и 

базе података о типовима и карактеристикама моторних возила.  

У плану је интегрисање Географско информационог система за потребе праћења и 

анализе стања безбедности саобраћаја. 

Резервне копије се једном дневно снимају на засебан сервер за архивирање.  

Постоји уређен систем нивоа приступа документима за сваког корисника рачунарске 

мреже. 

Приступ северској соби дозвољен само овлашћеним лицима. 

 

ц) подаци на интернет презентацији 

 

На интернет презентацији Агенције објављују се информације у које спадају 

резултати истраживања које обавља Агенција, извештаји и анализе стања безбедности 

саобраћаја, информације о тренутном стању безбедности саобраћаја, препоруке и савети 

грађанима за безбедно учествовање у саобраћају, превентивно промотивни материјал и 

публикације из области безбедности саобраћаја које објављује Агенција. У плану је 

објављивање информација о датумима одржавања семинара унапређења знања за возаче, 

инструкторе и испитиваче, као и друге информације које су у вези са пословима 

побољшања квалитета обуке кандидата за возаче. На интернет презентацији Агенције се 

могу преузети захтеви за хомологацију возила, информације о техничким прегледима 

возила које су у надлежности Агенције, као и најновије актуелности о међународној 

сарадњи у области безбедности саобраћаја које остварује Агенција. На интернет 

презентацији објављују се и све друге актуелности у области безбедности саобраћаја као 

и информације настале у раду или у вези са радом Агенције чија је садржина значајна за 

јавни интерес. 
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Папирни документи и базе података у електронском облику, који садрже податке о 

личности, као што су персонална досијеа запослених и финансијска документација о 

платама, накнадама и сл., који се чувају под кључем у металној противпожарној каси и 

ормарима од неовлашћеног физичког приступа, односно приступа електронским путем 

расположивим базама података. На овај начин се чувају и нарочито осетљиви подаци из 

члана 16 Закона о заштити података о личности. 

 

 

 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

У раду Агенције настају следећа документа: 

 

1. обрађени подаци о основним обележјима безбедности саобраћаја; 

2. истраживања из области безбедности саобраћаја; 

3. пројектни задаци и пројекти безбедности саобраћаја; 

4. анализе стања безбедности саобраћаја; 

5. годишњи и периодични извештаји стања безбедности саобраћаја; 

6. презентације са стручних семинара; 

7. стручни и научни радови из области безбедности саобраћаја; 

8. публикације из области безбедности саобраћаја и активностима агенције; 

9. превентивно промотивни материјали и кампање у безбедности саобраћаја; 

10. развојни програми за унапређење праћења стања безбедности саобраћаја; 

11. записници са седница управног одбора;  

12. решења;  

13. одлуке;  

14. закључени уговори;  

15. тонски и видео снимци са презентација; 

16. дописи грађана;  

17. примљена електронска пошта;  

18. поднете понуде у процедури јавних набавки;  

19. документација о извршеним плаћањима;  

20. документа запослених;  

21. службене белешке;  

22. потврде.  

 

 

 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

Документима која настају у раду Агенције омогућен је приступ на следећи начин: 

 

1. Обрађени подаци о основним обележјима безбедности саобраћаја 

– приступ се омогућава без ограничења;  

2. Истраживања из области безбедности саобраћаја  

– постоји могућност да информација буде делимично ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 9. став 1. тачка 5.);  

3. Пројектни задаци и пројекти безбедности саобраћаја  
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– постоји могућност да информација буде делимично ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 9. став 1. тачка 5.);  

4. Анализе стања безбедности саобраћаја  

– приступ се омогућава без ограничења; 

5. Годишњи и периодични извештаји стања безбедности саобраћаја  

– приступ се омогућава без ограничења; 

6. Презентације са стручних семинара  

– приступ се омогућава без ограничења; 

7. Стручни и научни радови из области безбедности саобраћаја  

– приступ се омогућава без ограничења; 

8. Публикације из области безбедности саобраћаја и активностима Агенције 

– приступ се омогућава без ограничења; 

9. Превентивно промотивни материјали и кампање у безбедности саобраћаја  

– приступ се омогућава без ограничења; 

10. Развојни програми за унапређење праћења стања безбедности саобраћаја  

– постоји могућност да информација буде делимично ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 9. став 1. тачка 5.); 

11.Записници са седница Управног одбора  

– приступ се омогућава без ограничења; 

12. Решења  

– постоји могућност да информација потпуно или делимично буде ускраћена на 

основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 9. став 1. 

тачка 5.);  

13. Одлуке  

– постоји могућност да информација буде делимично ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 9. став 1. тачка 5.);  

14. Закључени уговори  

– постоји могућност да информација делимично буде ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 14. став 1.);  

15. Тонски и видео снимци са презентација  

– приступ се омогућава без ограничења;  

16. Дописи грађана  

– постоји могућност да информација делимично буде ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 14. став 1.);  

17. Примљена електронска пошта  

– постоји могућност да информација буде делимично ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 14. став 1.);  

18. Поднете понуде у процедури јавних набавки  

– постоји могућност да информација буде делимично ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 14. став 1.);  

19. Документација о извршеним плаћањима  

– постоји могућност да информација буде потпуно или делимично ускраћена на 

основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 9 .став 4.);  

20. Документа запослених  

– постоји могућност да информација буде делимично ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 14. став 1.);  

21. Службене белешке  
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– постоји могућност да информација буде потпуно или делимично ускраћена на 

основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 14. став 1.);  

22. Потврде  

– постоји могућност да информација буде делимично ускраћена на основу Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 14. став 1.). 

 

 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писаној или 

електронској форми на e-mail: abs@abs.gov.rs. Захтев мора да садржи назив органа 

власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се 

тражи, а може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације. 

 

 

 

 

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА 

 

Јасмина Милошевић, дипл.инж.саоб. 
 


