
НАСТАВНИ ПЛАН СЕМИНАРА АБС/03 
 

Семинар који се спроводи према наставном плану АБС/03 обухвата следеће теме: 

I SMART ТАХОГРАФИ 

1) SMART тахограф у законодавству ЕУ и Републике Србије 

 Изглед и карактеристике тахографа DTCO 1381 верзија 4.0 
 Изглед и карактеристике тахографа SE5000-8 Rev. A 
 Изглед и карактеристике тахографа EFAS 4.10, верзија 5.00 

2) Карактеристике SMART тахографа који се користе у ЕУ 

3) Услови за издавање дозволе радионице за обављање послова за SMART 
тахографе у Републици Србији 

4) Изабрани послови радионице за SMART тахограф 

 Активација SMART тахографа 
 Уградња SMART тахографа у возило 
 Преглед (калибрација) SMART тахографа 
 Унос државе регистрације и регистарске ознаке возила 
 Промена UTC времена 
 Испис техничких података SMART тахографа 

II ТАХОГРАФИ 

1) Карактеристични случајеви у погледу контроле и прегледа тахографа у 
Републици Србији 

2) Карактеристични случајеви у погледу уградње тахографа у возила у Републици 
Србији 

3) Карактеристични случајеви у погледу замене дела тахографа (јединице у 
возилу и сензора кретања) 

4) Карактеристични случајеви у погледу накнадне уградње дигиталних тахографа 
у возила у ЕУ 

 Обавеза уградње тахографа у возило које се већ користи у ЕУ 
 Специфичност замене или накнадне уградње тахографа у возила врсте 

M3 (чија НДМ прелази 10 t) и N3 у ЕУ 
 Олакшице у вези са дигиталним тахографом треће верзије за старија 

возила у ЕУ 

III ГРАНИЧНИК БРЗИНЕ 

1) Карактеристични случајеви аутобуса (врсте M2 и M3) 

2) Карактеристични случајеви теретних возила (врсте N2 и N3) 

 



IV ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ РАДИОНИЦА ЗА ТАХОГРАФЕ 

1) Продужетак важења дозволе радионице за тахографе 

2) Измена дозволе радионице за тахографе 

3) Привремени престанак са радом радионице 

4) Одузимање дозволе радионици за тахографе 

5) Истовремени поступци продужења важења дозволе и измене дозволе 
радионице за тахографе 

6) Истовремени поступак измене дозволе и привремени престанак са радом 
радионице 

7) Промена запослених у радионици за тахографе 

8) Немогућност преузимања података из меморије дигиталног тахографа 

9) Рад изван просторија радионице (рад на терену) 

V ПРОВЕРА СИГУРНОСТИ СИСТЕМА ТАХОГРАФА 

1) Контрола и провера аутодијагностике аналогних тахографа 

2) Провера интегритета система дигиталних тахографа 


