
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА 

 

1. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. Закон, 9/16 – Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. 

Закон, 87/18 и 23/19) - линк 

2. Приручник за лиценцирање кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче, 

Књига 1 и Књига 2 
 

 Књига 1 - линк 

 Књига 2 - линк 

 

3. Статистички извештаји о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији од 

2012. до 2018. године - линк 

 

4. Правилник Агенције за безбедност саобраћаја: 

 

 Правилник о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета 

возачка дозвола („Службени гласник РС”, број 59/2011) - линк 

 

5. Правилници МУП-а: 

 

 Правилник о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче („Службени гласник 

РС”, број 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015, 104/2015, 77/2016 и 

63/2017) - линк 

 Правилник о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају полицијски 

службеници („Службени гласник РС”, број 56/2010) - линк 

 

6. Закони и правилници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: 

 

 Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у 

саобраћају на путевима („Службени гласник РС“, бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 

41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр., 63/2017, 

45/2018, 70/2018, 95/2018 и 104/2018) - линк 

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

гласник РС“, бр. 96/15, 95/18) - линк 

 Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13 – УС и 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС) - линк 

 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 

2020. године - линк 

 
7. Активна обука – Приручник за тренере/ице (ДИАЛ, Београд 2008.) - линк 

http://mup.gov.rs/wps/wcm/connect/90006c48-f926-420b-bdc6-2d4c0e2ef7bc/Zakon+o+bezbednosti+saobracaja+na+putevima.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mtqEinA
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171218132508-prirucnik_knjiga_i.pdf
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171218132452-prirucnik_knjiga_ii_ispravljen_tir.pdf
http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/statistika-i-analize/statisticki-izvestaji
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171219122204-pravilnik20za20nesavesne20vozace-1-.pdf
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_teorijskoj_i_prakticnoj_obuci_kandidata_za_vozace.html
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/56/3/reg
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_podeli_motornih_i_prikljucnih_vozila_i_tehnickim_uslovima_za_vozila_u_saobracaju_na_putevima.html
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/zakon-o-radnom-vremenu-posade-vozila-u-drumskom-prevozu-i-tahografima
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/Pravilnik_o_saobracajnoj_signalizaciji.pdf
https://mgsi.gov.rs/sites/default/files/Strategija%20bezbednosti%20saobracaja%20na%20putevima_0.pdf
http://www.suk.gov.rs/dotAsset/7349.pdf

