НАСТАВНИ ПЛАН СЕМИНАРА АБС/01
Семинар који се спроводи према наставном плану АБС/01 обухвата следеће теме:
1. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ
1) Национални прописи којима је уређена област тахографа и граничника брзине


приказ националних прописа односно измена и допуна прописа чије се
одредбе односе на тахографе и граничнике брзине, са аспекта радионица за
тахографе, са коментарима који појашњавају новине у тим прописима

2) Међународни прописи којима је уређена област тахографа и граничника брзине
(1) Законодавство UNECE


утицај измена законодавства ЕУ у области тахографа и граничника брзине на
измене AETR Споразума, као и да ли постоји обавеза њихове примене у
државама потписницама AETR Споразума;



најважније одредбе Правилника UNECE број 89 (са изменама и допунама) у
смислу примене члана 19. став 2. Закона о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима.

(2) Законодавство ЕУ
Приказ најзначајнијих одредаба прописа ЕУ које се односе на тахограф,
граничник брзине и послове радионице за тахографе, и то:


Директива Савета број 92/6/ЕЕЗ (Council Directive 92/6/EEC), у погледу
подешавања и контроле граничника брзине



Уредба Комисије (ЕУ) број 1266/2009 (Commission Regulation (EU) No
1266/2009), у смислу примене Правилника о радионицама за тахографе



Спроведбена Уредба Комисије (ЕУ) број 2016/799 (Commission Implementing
Regulation (EU) 2016/799) и утицај спровођења Уредбе Комисије (ЕУ) број
165/2014 и Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799, у погледу
уградње SMART тахографа, на превознике и радионице за тахографе у
Републици Србији

3) Прописи и стандарди који могу да утичу на област пословања радионице за
тахографе
Приказ стандарда система менаџмента квалитетом који могу да утичу на област
пословања радионице за тахографе, са освртом на основне процедуре и значај
њихове примене у пословању радионице за тахографе:


SRPS ISO 9001:2015



SRPS ISO/IEC 17020:2012

2. УРЕЂАЈИ


промене у техничко-технолошком развоју тахографа и њихов утицај на
послове радионице



преглед и спецификација мерне опреме која се користи у радионицама за
тахографе и верзије софтвера мерне опреме, са посебним освртом на
обавезу ажурирања софтвера из члана 21. Правилника о радионицама за
тахографе



промене у техничко-технолошком развоју мерне опреме помоћу које се
обављају послови радионице

3. ПОСЛОВИ РАДИОНИЦЕ


актуелни проблеми при обављању послова радионице са којима се сусрећу
техничари на теме које се тичу генерација тахографа, обавезе поседовања
граничника брзине и начина вођења евиденције, са посебним освртом на
давање смерница за попуњавање записника из Правилника о радионицама за
тахографе и упутства за коришћење информационог система Агенције (web
апликације)

