
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

Правни основ за доношење Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност 

саобраћаја представљају члан 10. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник PC”, 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, 23/19 и 128/20), у коме је прописано да висину цена услуга које 

плаћају корисници услуга утврђује Влада на предлог Агенције, a по прибављеном мишљењу 

министарстава надлежних за саобраћај и трговину, и члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 

30/18 

- др. закон) у коме је прописано да Влада уредбом подробније разрађује однос уређен законом, у 

складу са сврхом и циљем закона. 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

Агенција за безбедност саобраћаја је основана Одлуком о оснивању Агенције за 

безбедност саобраћаја („Службени гласник PC” број 104/09). 

Управни одбор Агенције за безбедност саобраћаја је донео Одлуку о усвајању предлога 

Уредбе о изменама и допунама Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност 

саобраћаја седници одржаној 1. априла 2021. године. 

Наведена Одлука Управног одбора. мишљења Министарства грађевинарства. саобраћаја и 

инфраструктуре и Министарства трговине, туризма и телекомуникација и образложени текст 

Предлога Уредбе достављени су Министарству унутрашњих послова ради прибављања 

сагласности Владе. 

Међутим, како број чланова који се мењају, односно допуњују, прелази половину чланова 

Уредбе, израђен је нов Предлог уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност 

саобраћаја. 

У односу на претходну уредбу, овом уредбом извршена је интервенција у смислу допуне 

цена које се односе на хомологацију (за УН Правилник 105 и УН Правилник 90) и додате цене 

услуга које су предвиђене у чл. 9, 203, 204, 238, 249, 250. и 263. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима („Службени гласник PC”, 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, 23/19 и 128/20), као и услуга предвиђених у члану 13. став 1. и члану 21. Закона 

о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 

(„Службени гласник PC”, број 95/18), члану 2. Анекса Европског споразума о раду посада на 

возилима која обављају међународне друмске превозе (AETR) и чл. 93- 95. Закона о путевима, 

извршена су одређена терминолошка усклађивања са изменама и допунама Закона из 2018. године, 

брисане одређене услуге за које је укинут законски основ и исправљене одређене словне грешке. 

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

У члану 1. Предлога уредбе утврђен је предмет уредбе. 

У члану 2. и 3. Предлога уредбе утврђене су цене услуга у поступку хомологације типа 

производа. У односу на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, у табели у члану 1. став 1. 

обрисане су ознаке серија амандмана УН Правилника због ажурности и додате цене услуга за 

недостајући УН Правилник 105 по којима се већ врше хомологациона испитивања, као и за УН 

Правилник 90 према коме је у припреми вршење хомо.1огационих испитивања. Послови 

хомо:1огације обављају се у оквиру Закона 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 („Службени гласник PC - Међународни уговори”, бр. 11/11). 

У члану 1. став 2. су предвиђене цене услуга у поступцима контроле саобразности 

производње која је предвиђена чланом 249. став. 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник PC”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 -УС, 55/14, 96/15 -др. закон, 9/16 -УС, 

24/18, 41/18, 41/18 -др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20) (у даљем тексту ЗОБС). 

У односу на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, исправљена је словна грешка 

у члану 3. став 2. и предвиђена је цена услуге издавања потврде о усклађености при контроли 

саобразности производње која је предвиђена чланом 249. став. 7. ЗОБС-а. 

У члану 4. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга издавања овлашћења правним 

лицима за хомологациона испитивања и/или контролу саобразности по једном УН/ЕЦЕ 

правилнику до укупно 5 УН/ЕЦЕ правилника и за преко 5 УН/ЕЦЕ правилника. 

У члану 5. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга обављања послова контроле 

саобразности нових возила, опреме и делова са прописима о хомологацији и ЗОБС. У односу на 

уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, извршено је терминолошко прилагођавање назива 

колона у табели из става 1. са ЗОБС, додате су у табелу из става 1. недостајуће цене предметних 

услуга за мотокултиваторе врсте Тm за које се врше одобрења типа. Такође у ставу 4. дефинисане 

су и цене тих услуга за појединачно произведеног возила, као и појединачно произведеног возила 

врсте К5а и К5б за која се такође врше одобрења. 

Имајући у виду прописане услове у члану 249. ст. 1-3. ЗОБС, извршено је rope наведено 

додавање у табели из става 1. и ст. 3. и 4. за раније изостављена возила врсте Тm, К5а и К5б, као и 

за појединачно произведена возила, јер су она, као и сва остала наведена, део како ЗОБС, тако и 

поделе возила из Правилника о подели мо1орни.х и прикључних возила и техничким условима за 

возила у саобраћају на путевима („Службени гласник PC”, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 

41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 - исправка, 63/17, 45/18, 70/18, 95/18 104/18, 93/19 и 2/20 - 

исправка). 

У члану 6. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга издавања уверења (потврде) и 

издавања проширења уверења (потврде) о одобрењу појединачног возила, уверења (потврде) о 

одобрењу типа возила и уверења о проширењу, односно продужењу одобрења типа возила, све у 

смислу члана 249. ст. 1-3. ЗОБС. Такође, овај члан је инициран препорукама Републичког 

секретаријата за јавне политике, јер ће поред увођења ових цена бити укинута Републичка 

административна такса за мишљење и у збиру се смањити трошкови овог поступка. 

У члану 7. Предлога уредбе предвиђена је цена услуга обављања послова издавања 

потврда за „норму еуро 3” за употребљавано моторно возило. 

У члану 8. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са организовањем обуке и 

спровођењем испита знања из области безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка 

дозвола. 

У члану 9. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са сертификацијом лица 

која спроводе обуке, односно семинаре унапређења знања. У члану 9. ЗОБС је предвиђено да 

Агенција „организује, односно спроводи стручна усавршавања у области безбедности саобраћаја. 

односно сертификује лица која спроводе обуке, односно семинаре унапређења знања”, те да 

„издаје дозволе (лиценце), уверења и друга документа у складу са овим законом”. У односу на 

уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, извршено је само усклађивање терминологије према 

изменама и допунама ЗОБС, без промене цене. 

У члану 10. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга које се односе на радионице за 

тахографе.  



 

У члану 11. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са полагањем испита и 

похађањем семинара из области тахографа. У односу на уредбу која се овом уредбом ставља ван 

снаге, предвиђена је цена услуга издавања сагласности на наставни план семинара унапређења 

знања за техничара у радионици за тахографе, јер је чланом 21. Закона о изменама и допунама 

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

PC”, број 95/18) измењен члан 40. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и 

тахографима, тако да је сада ставом 6. поменутог члана прописано да за обнављање лиценце 

техничар може присуствовати семинару који не организује и спроводи Агенција, а реализује се 

према наставном плану на који је Агенција дала сагласност. Овим износом предвиђено је да се 

обухвате* трошкови које Агенција има у поступку који се спроводи ради издавања сагласности на 

наставни план семинара и то трошкови радних дана запослених ангажованих на обради 

дос1ављене документације. Агенција у ту сврху образује комисију која врши анализу и контролу 

квалитета достављеног наставног плана семинара, укључујући и контролу квалитета материјала за 

обуку (нпр. приручници, упутства, анкете за евалуацију обуке и др.) и електронских и 

аудиовизуелних материјала (PowerPoint презен1ације. видео материјали. фотографије и др.) у 

погледу садржаја, структуре, стила и обима. 

У члану 12. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга одобрења типа тахографа. дела 

тахографа. модела тахографског листића или тахографске картице, јер је чланом 13. став 1. Закона 

о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник PC”, бр. 

96/15 и 95/18) прописано је да Агенција за безбедност саобраћаја издаје сертификат о одобрењу 

типа тахографа, дела тахографа, модела тахографског листића или тахографске картице на захтев 

произвођача или овлашћеног представника произвођача у Републици Србији у складу са 

одредбама овог закона и Европског споразума о раду посада на возилима која обављају 

међународне друмске превозе (AETR), односно Уредбе (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента 

и Савета и Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799 за „smart” тахографе и тахографске 

картице друге генерације. Такође, чланом 2. став 1. Анекса AETR споразума прописано је да страна 

уговорница даје одобрење типа за сваки тип тахографа или модел тахографског листића који је 

усклађен са захтевима утврђеним у Додатку I овог анекса, под условом да је та страна уговорница 

у могућности да контролише усклађеност произведених модела са одобреним прототипом. Овим 

износом предвиђено је да се обухвате трошкови које Агенција има у поступку који се спроводи 

ради издавања одобрења типа и то трошкови радних дана запослених ангажованих на обради 

документације поднете уз захтев за одобрење типа тахографа, дела тахографа, модела 

тахографског листића или тахографске картице као и контролисању усклађености произведених 

модела са одобреним прототипом. 

Будући да је чланом 13. став 1. Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу 

и тахографима („Службени гласник PC”, бр. 96/15 и 95/18) прописано да Агенција за безбедност 

саобраћаја издаје сертификат о одобрењу типа тахографа, дела тахографа, модела тахографског 

листића или тахографске картице на захтев произвођача или овлашћеног представника 

произвођача у Републици Србији у складу са одредбама овог закона и AETR споразума, односно 

Уредбе (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента и Савета и Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) 

број 2016/799 за „smart” тахографе и тахографске картице друге генерације, те да је чланом 2. став 

2. Анекса AETR споразума прописано да све измене или додаци који се изврше на одобреном 

моделу морају да добију додатно одобрење типа од стране уговорнице која је издала првобитно 

одобрење типа, предвиђена је и цена услуга издавања додатног одобрења типа тахографа, дела 

^тахографа- модела тахографског листића или тахографске картице. Овим износом предвиђено је 

да се обухвате трошкови које Агенција има у поступку који се спроводи ради издавања додатног 

одобрења типа и то трошкови радних дана запослених ангажованих на обради документације 

поднете уз



 

захтев за одобрење типа 1ахографа. дела тахографа. модела тахографског листића или тахографске 

картице као и контролисању усклађености произведених модела са одобреним прототипом. 

У члану 13. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са спровођењем стручног 

испита. организовањем семинара унапређења знања и провером знања за предавача теоријске 

обуке у обуци возача. У односу на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, промењен је 

само назив услуге, у складу са изменама ЗОБС и брисане су три услуге, услед укидања законског 

основа. 

У члану 14. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са организовањем 

семинара унапређења знања и провере знања за инструктора вожње. У односу на уредбу која се 

овом уредбом ставља ван снаге. брисана је једна услу1а. услед укидања законског основа. 

У члану 15. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са спровођењем стручног 

испита за испитивача, организовањем семинара унапређења знања и провером знања за 

испитивача на возачком испиту. У ЗОБС је предвиђено да Агенција организује припремну наставу 

за испитивача. као један од услова за обављање послова испитивача. Организовање и спровођење 

припремне наставе за испитивача обухвата: пријем и обраду документације пријављених 

кандидата: реализацију припремне наставе; обезбеђивање адекватног простора и опреме, 

ангажовање предавача за реализацију часова и закуп полигона за практично оспособљавање 

кандидата. Предвиђена цена услуге покрила би све неопходне трошкове и задовољила предвиђене 

потребе у вези са организовањем припремне наставе. 

У члану 16. Предло1а уредбе предвиђене су цене услуга у вези са организовањем обуке 

и организовањем и спровођењем стручно! испита '>а возача трамваја. 

У члану 17. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са организовањем обуке и 

организовањем и спровођењем стручног испита за управљање туристичким возом. 

У члану 18. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са организовањем обавезне 

и периодичне обуке за професионалне возаче и издавањем сертификата о стручној компетентности 

(СРС) и квалификационе картице возача. Агенција има обавезу да сходно члану 9. став 2. тачка 8. 

ЗОБС организује обуку за стицање и обнављање лиценце (квалификационе картице возача) за 

обављање послова професионалног возача (CPC), а сходно члану 203. став 12. ЗОБС да издаје 

сертификат о стручној компетентности (СРС) и квалификациону картицу возача. Агенција ће 

приликом реализације ових послова имати обавезу да: врши проверу достављених података од 

стране возача. прати ток извођења основне и периодичне обуке. прати ангажовање одговарајућих 

СРС предавача и СРС инструктора за спровођење обука. обрађује податке возача за израду и 

издавање сертификата о стручној компетентности (СРС) и квалификационих картица. 

У ставу 1. предвиђена је цена услуге Агенције да организује обуку за стицање лиценце 

(квалификационе картице возача) за обављање послова професионалног возача (СРС). Агенција 

ће приликом реализације ових послова имати обавезу да врши проверу достављених података, 

проверава услове које кандидат треба да испуни за почетак реализације обуке. провера 

усаглашености захтева кандидата са врстом обука и дозволом правног лица у којој су дефинисане 

и одобрене врсте обука које правно лице може да врши и праћења тока извођења обуке и 

ангажовања одговарајућих СРС предавача и СРС инструктора. Утврђена цена би покрила све 

неопходне трошкове и задовољила предвиђене потребе провере и администрирања података 

возача и организовања обуке. 

У ставу 2. предвиђена је цена услуге Агенције да организује обуку за обнављање лиценце 

(квалификационе картице возача) за обављање послова професионалног возача (СРС). Агенција 

ће приликом реализације ових послова имати обавезу да врши проверу



 

достављених података од стране професионалног возача, да врши проверу његових претходно 

одслушаних семинара и да организује периодичну обуку и похађање семинара које возач у 

претходном периоду није одслушао. Предвиђена цена услуге покрила би све неопходне трошкове 

и задовољила предвиђене потребе провере и администрирања података возача и организовања 

обуке. У односу на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге. цена је коригована у корист 

возача. с обзиром да се користи мање ресурса у односу на организовање обуке за стицање лиценце 

(квалификационе картице возача). 

У ставу 3. предвиђена је цена услуге Агенције да организује полагање стручног испита за 

професионалног возача. 

У ставу 4. предвиђена је цена услуге издавања квалификационе картице возача. У односу 

на уредбу која се овом уредбом ставља ван сна1е. извршено је усклађивање терминологије према 

изменама и допунама ЗОБС (назив „лиценца за обављање послова професионалног возача” је 

промењен). 

У ставу 5. предвиђена је цена услуге издавања сертификата о стручној компетентности 

СРС. прописане у члану 9. став 2. тачка 8) и члану 203. став 12. ЗОБС. Агенција има обавезу да 

издаје сертификате о стручној компетентности којим се потврђује почетна квалификација 

професионалног возача за превоз терета односно путника и сертификате о стручној 

компетентности возача којим се потврђује периодична обука професионалног возача за превоз 

терета односно путника. Ова услуга подразумева обраду података возача, израду и издавање 

сертификата. Имајући у виду да се сертификат о стручној компетентности којим се потврђује 

почетна квалификација професионалног возача као и сертификат о стручној компетентности 

возача којим се потврђује периодична обука професионалног возача издаје на заштићеном обрасцу 

предвиђена цена услуге покрила би све неопходне трошкове и задовољила предвиђене потребе 

провере и администрирања података возача, трошкове израде и издавања сертификата. 

У односу на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге. цена услуга издавања уверења 

о положеном стручном испиту за професионаано1 возача није наведена, јер је укинута изменама 

ЗОБС. 

У члану 19. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга које се односе на правна лица 

које спроводе обуку за стицање сертификата о стручној компетентности (СРС). У вези са ставом 

1, у члану 204. ст. 1. и 11. ЗОБС прописано је да је Агенција надлежна за издавање, продужење, 

измену и одузимање дозволе правном лицу које спроводи обуку за стицање сертификата о стручној 

компетентности (СРС). Детаљније су послови разрађени у члану 13. став 1. Правилника о условима 

које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача. 

Доказивање испуњености услова за издавање дозволе правном лицу врши се непосредним 

утврђивањем чињеничног стања у просторијама правног лица. Због тога је потребно предвидети 

цену услуге утврђивања испуњености услова за издавање дозволе правном лицу. Поступак 

утврђивања испуњености услова за издавање дозволе, као и издавање дозволе правном лицу 

обухвата следеће послове: 

- Обрада документације достављене уз захтев за издавање дозволе; 

- Формирање експертског тима Агенције за оцену усклађености наставних планова и 

програма од 280 часова, 140 часова, 70 часова и 35 часова за превоз терета, односно за превоз 

путника, односно за превоз терета и путника; 

- Формирање експертског тима од стране Агенције за оцењивање испуњености услова 

прописаних Правилником о условима које мора да испуњава правно лице које врши 

професионално оспособљавање возача; 

- Утврђивање чињеничног стања у просторијама правног лица; 

- Сачињавање Записника о налазима у погледу испуњености услова за издавање решења 

о издавању дозволе правном лицу; 

- Доношење решења о издавању дозволе;  



 

- Вођење евиденције о дозволама издатим правним лицима, стручном кадру, опреми итд; 

- Вршења провере испуњености услова (стручни надзор) правног лица у току 

петогодишњег рока трајања дозволе. 

Како се сви подаци о правном лицу које поднесе захтев за утврђивање испуњености услова 

налазе у бази Агенције чији приступ има и правно лице које добије дозволу Агенције, потребно је 

извршити имплементацију информационог система, извршити обуку кадра из правног лица за 

коришћење информационог система. Потребно је обезбедити перманентну логистичку подршку 

правном лицу у коришћењу информационог система за целокупно време важења дозволе за рад. 

Такође, потребно је предвидети и одржавање као и надоградњу информационог система како би 

се сви процеси адекватно пратили и унапређивали, односно архивирали. За овакав облик рада 

потребно је ангажовање експерата из области информационог система за све време одвијања 

процеса. Такође, у току петогодишњег рока важења дозволе предвиђена је барем једна контрола - 

стручан надзор, провере испуњености услова правног лица. Предвиђена цена услуге покрила би 

све неопходне трошкове и задовољила предвиђене потребе. 

У вези са ставом 2, у члану 204. став 11. ЗОБС прописано да Агенција издаје дозволу за 

рад правном лицу које испуни прописане услове, на период од пет година, a након истека тог рока, 

правно лице подноси захтев за продужење дозволе за рад. Поступак продужења дозволе за рад 

правног лица обухвата готово све послове као и приликом утврђивања испуњености услова за 

издавање дозволе правном лицу, с тим што је то правно лице током периода од пет година 

контролисано и праћено, па приликом утврђивања услова за продужење дозволе контролисаће се 

и спровођење мера прописаних приликом вршења стручног надзора, као и спровођење мера и 

поштовање рокова прописаних у члану 15. ст. 5. и 6. Правилника о условима које мора да испуњава 

правно лице које врши професионално оспособљавање возача. Имајући у виду све наведено, а 

такође и то да правно лице већ постоји у бази Агенције, и да је Агенција током периода важења 

дозволе већ пратила његове активности, стручним надзором контролисала испуњеност услова, 

пратила квалитет наставе, предвиђена цена покрива све трошкове. 

У вези са ставом 3, у члану 16. став 3. Правилника о условима које мора да испуњава 

правно лице које врши професионално оспособљавање возача прописано је да правно лице које 

поседује дозволу Агенције, може поднети захтев за измену дозволе. Такође, прописано је у којим 

случајевима правно лице мора да врши измену дозволе. Поступак измене дозволе правном лицу 

обухвата следеће послове: 

- Обрада документације достављене уз захтев за издавање дозволе; 

- Формирање експертског тима Агенције за оцену усклађености наставних планова и 

програма обуке у зависности од врсте обуке 

- Формирање експертског тима од стране Агенције за оцењивање испуњености услова 

прописаних Правилником о условима које мора да испуњава правно лице које врши 

професионално оспособљавање возача 

- Утврђивање чињеничног стања у просторијама правног лица; 

- Сачињавање Записника о налазима у погледу испуњености услова за издавање решења 

о измени дозволе правном лицу; 

- Доношење решења о измени дозволе; 

- Вођење евиденције о дозволама издатим правним лицима, стручном кадру, опреми итд. 

Такође, правно лице је у обавези да сваку насталу промену која није предмет захтева за 

изменом дозволе за рад а коју захтева Информациони систем Агенције, о томе обавести Агенцију 

и за то добије сагласност. 

С обзиром да се приликом утврђивања испуњености услова за измену дозволе за рад 

правног лица не врши комплетан поступак утврђивања испуњености услова за



 

издавање дозволе правном лицу, већ утврђивање измењених околности (промена врсте обуке коју 

спроводи правно лице, промена возила, опреме, полигона), па у складу са тим и предвиђена цена 

услуге утврђивања испуњености услова за измену дозволе правном лицу покрива се неопходне 

трошкове и идентична је цени продужења дозволе правном лицу. 

У вези са ставом 4, у складу са чланом 204. ст. 2. и 11. ЗОБС и чланом 13. став 3, чланом 

15. став 7. и чланом 16. Правилника о условима које мора да испуњава правно лице које врши 

професионално оспособљавање возача, Агенција издаје дозволу за рад правном лицу које испуни 

услове прописане тим правилником, са роком важења од пет година. Цена услуге за 

издавање/продужење/измене података у дозволи захтева издавање нове дозволе. Овај 

административни процес обухвата комплетну проверу свих података и одговарајуће измене, 

сходно насталим променама, кроз информациони систем Агенције и издавање нове дозволе 

правном лицу које спроводи обуку за стицање СРС. Предвиђена цена услуге покрила би све 

неопходне трошкове и задовољила предвиђене потребе администрирања података и израде и 

доставе нове дозволе. 

У члану 20. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са унапређењем 

безбедности возача и других учесника у саобраћају, као и унапређењем безбедности саобраћаја са 

становишта возила. 

У члану 21. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са испитивањем возила. 

У ставу 1. се, у односу на на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, општа цена за 

испитивање возила дефинише тако да се односи само за утврђивање услова за овлашћено правно 

лице у вези са испитивањем возила и издавањем потврда о исправности уређаја за погон возила на 

алтернативна горива, односно за утврђивање услова за иницијална овлашћења новим правним 

лицима. Допунска овлашћења утврђена су у ставу 9. 

У ставу 2. се, у односу на на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, одредба 

усклађује са одредбама члана 3. ст. 1. и 2. Правилника о испитивању возила и важиће и за 

иницијална овлашћења правним лицима за испитивање возила и за овлашћења којим се проширују 

издата овлашћења за испитивања на новим испитним местима. 

У ставу 4. се, у односу на на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, постојећа 

одредба се прецизира, тако да се односи само на преправљена возила. 

У ставу 7. се, у односу на на уредбу која се овом уредбом ставља ван снаге, постојећа 

одредба, која се односила се само на обрасце Потврда о исправности уређаја и опреме за погон 

возила на течни нафтни гас, проширује обрасцима Потврде о исправности уређаја и опреме за 

погон возила на компримовани природни гас, који се наручују се и издају за потребе периодичних 

прегледа исправности уређаја и опреме за погон возила на компримовани природни гас. Ти 

обрасци технолошки су истоветни за обрасцима за ТНГ, коштају приближно исто приликом 

набављања, и потребно је и издавање тих образаца наплаћивати овлашћеним правним лицима. 

У ставу 9. је утврђена цена услуге правним лицима која су већ овлашћена за испитивање 

возила и издавање потврда о исправности уређаја за погон возила на алтернативна горива, а која 

подносе замев за проширење овлашћења у погледу нових локација на којима ће се се обављати 

послови испитивања возила, јер у вези са применама одредаба члана 249. став 6. и члана 250. став 

6. ЗОБС, анализе Агенције за безбедност саобраћаја указују да је ранија цена била превисока. 

Утврђивање услова за ново испитно место врши једно лице са теренским радом на адреси 

захтеваног испитног места. 

У ст. 10. и 11. предлаже се цена која подразумева преглед возила, мерења, вршење 

потребних анализа и сачињавање извештаја о испитивању возила која се преправљају, или возила 

која се увозе као употребљавана од стране лица из одељења за испитивање возила Агенције за 

безбедност саобраћаја, самостално, односно без учешћа



 

овлашћених правних лица за испитивање возила, у вези са применом одредаба чл. 249. и 250. 

ЗОБС. 

Циљ је стварање могућности да Агенција за безбедност саобраћаја може директно да 

прими захтев, изврши обраду таквих захтева за испитивање код комплексних преправки, за 

испитивање возила и да може сопственим ресурсима извршити таква испитивања. Испитивање 

обично врши једно лице. Преглед, мерење, и сачињавање извештаја за једно возило највеће 

дозвољене масе мање од 3,5t уз теренски рад се врши просечно за један дан, док за возила највеће 

дозвољене масе преко 3,5t потребно извршити сложеније различите анализе (стабилност прорачун 

осовинских оптерећења, управљивост...) и уз теренски рад просечно се врши два дана. 

У члану 22. Предлога уредбе предвиђена је цена услуга у вези са коришћењем базе 

података о техничким карактеристикама возила. 

У чл. 23. и 24. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга које се односе на правна лица 

које спроводе обуку и семинаре за унапређење знања контролора техничког прегледа, цене услуга 

у вези са организовањем обуке, организовањем семинара унапређења знања и вештина, полагањем 

испита и издавањем лиценце за контролора техничког прегледа. 

Одредбама члана 263. ЗОБС прописани су нови услови за контролоре техничких прегледа 

који се односе на обуку контролора техничких прегледа, полагање испита, лиценцирање, похађање 

семинара знања. Имајући у виду да је реч о приближно 2500 лица која се тренутно баве 

контролисањем исправности на техничком прегледу возила. Агенција за безбедност саобраћаја 

припрема Правилник о контролорима техничких прегледа, који ће садржати системска решења и 

услове за активности за извођење обука. полагања, лиценцирања и одржавања семинара 

унапређења знања контролора техничких прегледа као и овлашћивање правних лица 

оспособљених за обуку контролора и семинаре унапређења знања. 

Доказивање испуњености услова за издавање дозволе правном лицу врши се непосредним 

утврђивањем чињеничног стања у просторијама правног лица. Због тога је потребно предвидети 

цену услуге утврђивања испуњености услова за издавање дозволе правном лицу. 

Поступак издавања дозволе правном лицу обухвата следеће послове: 

- Обрада документације достављене уз захтев за издавање дозволе; 

- Формирање експертског тима од стране .Агенције за оцењивање испуњености услова, 

прописаних актом о контролорима техничког прегледа, које мора да испуњава правно лице које 

спроводи обуку и семинаре унапређења знања контролора техничких прегледа 

- Утврђивање чињеничног стања у просторијама правног лица: 

- Сачињавање Записника о налазима у погледу испуњености услова за издавање решења 

о издавању дозволе правном лицу; 

- Доношење решења о издавању дозволе; 

- Вођење евиденције о дозволама издатим правним лицима, стручном кадру, опреми итд. 

Приликом утврђивања испуњености услова за издавање дозволе правном лицу врши се 

комплетан поступак утврђивања испуњености услова који се састоји од послова прегледа 

документације, поступка прегледа материјално-техничких средстава и утврђивања њихове 

функционалности као и непосредног мерења прописаних димензија простора и утврђивање 

постојања прописане опреме. Како се сви подаци о правном лицу које поднесе захтев за 

утврђивање испуњености услова налазе у бази Агенције за безбедност саобраћаја чији приступ 

има и правно лице које добије дозволу Агенције, потребно је извршити имплементацију 

информационог система, извршити обуку кадра из правног лица за коришћење информационог 

система. Потребно је обезбедити перманентну логистичку подршку правном лицу у коришћењу 

информационог система за целокупно време важења дозволе за рад. Такође, потребно је



 

предвидети и одржавање као и надоградњу информационог система како би се сви процеси 

адекватно пратили и унапређивали, односно архивирали. За овакав облик рада потребно је 

ангажовање експерата из области информационог система за све време одвијања процеса. 

Предвиђена цена услуге од 110.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и задовољила 

предвиђене потребе. 

У вези са чланом 263. ст. 11. и 15. Агенција издаје дозволу за рад правном лицу које испуни 

прописане услове. Приликом продужавања дозволе, Агенција је дужна да провери и да ли је 

правном лицу у последњих десет година иста одузимана више од два пута. У складу са тим 

потребно је предвидети цену услуге утврђивања испуњености услова за продужење дозволе 

правном лицу. Поступак продужења дозволе за рад правног лица обухвата готово све послове као 

и приликом утврђивања испуњености услова за издавање дозволе правном лицу. с тим што је то 

правно лице током периода важења дозволе контролисано и праћено. па приликом утврђивања 

услова за продужење дозволе контролисаће се и спровођење мера прописаних приликом вршења 

стручног надзора. као и спровођење мера и поштовање рокова прописаних Правилником о 

контролорима техничког прегледа. Имајући у виду све наведено. a такође и то да правно лице већ 

постоји у бази Агенције. и да је Агенција током периода важења дозволе већ пратила његове 

активности, стручним надзором контролисала испуњеност услова, пратила квалитет наставе, 

предвиђена цена од 80.000,00 динара покрива све трошкове. 

Подзаконским актом о контролорима техничког прегледа утврдиће се период важења 

дозволе. као и у којим случајевима правно лице мора да врши измену дозволе. Због тога је 

потребно предвидети цену услуге .утврђивања испуњености услова за измену дозволе правном 

лицу. 

Поступак измене дозволе правном лицу обухвата следеће послове: 

- Обрада документације достављене уз захтев за издавање дозволе: 

- Формирање експертског тима од стране Агенције за оцењивање испуњености услова 

прописаних Правилником о контролорима техничког прегледа: 

- Утврђивање чињеничног стања у просторијама правно лица: 

- Сачињавање Записника о налазима у погледу испуњености услова за издавање решења о 

измени дозволе правном лицу: 

- Доношење решења о измени дозволе: 

- Вођење евиденције о дозволама издатим правним лицима, стручном кадру, опреми итд. 
Подзаконским актом о контролорима техничког прегледа утврдиће се обавеза правног 

лица да сваку насталу промену која није предмет захтева за измену дозволе за рад а коју захтева 

Информациони систем Агенције, о томе обавести Агенцију и за то добије сагласност. 

С обзиром да се приликом утврђивања испуњености услова за измену дозволе за рад 

правног лица не врши комплетан поступак утврђивања испуњености услова за издавање дозволе 

правном лицу, већ утврђивање измењених околности (промена врсте обуке коју спроводи правно 

лице, промена возила, опреме), па је у складу са тим и предвиђена цена услуге утврђивања 

испуњености услова за измену дозволе правном лицу од 80.000,00 динара цена која покрива се 

неопходне трошкове и идентична је цени продужења дозволе правном лицу. 

Агенција издаје дозволу за рад правном лицу које испуни услове прописане Правилником 

о контролорима техничког прегледа, са роком важења од пет година. Цена услуге за 

издавање/продужење/измене података у дозволи захтева издавање нове дозволе. Овај 

административни процес обухвата комплетну проверу свих података и од1оварај>ће измене, 

сходно нас1алим променама, кроз информациони систем Агенције и издавање нове дозволе 

правном лицу које спроводи обуку и семинаре унапређења знања за контролоре техничког 

прегледа.  



 

Предвиђена цена услуге од 5.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе администрирања података и израде и доставе нове дозволе. 

Такође, одредбама члана 9. ст. 1 тач. 25) Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

прописано је да Агенција за безбедност саобраћаја организује, односно спроводи стручна 

усавршавања у области безбедности саобраћаја, односно сертификује лица која спроводе обуке, 

односно семинаре унапређења знања. 

У члану 25. Предлога уредбе предвиђене су цене у вези са утврђивањем испуњености 

услова за издавање дозволе за спровођење стручног оспособљавања, односно стручног 

усавршавања ревизора, односно проверавача. Одредбама члана 95. Закона о путевима („Службени 

гласник PC”, број 41/18 и 95/18 - др. закон) прописано је да Агенција организује, односно спроводи 

програме стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, 

организује и спроводи стручне испите и испите провере знања за ревизора, односно проверавача, 

организује програме стручног усавршавања знања за ревизора. односно проверавача и води 

регистар ревизора и проверавача. Поред наведеног, чланом 95. Закона о путевима прописано је да 

Агенција за безбедност саобраћаја може да овласти правно лице за спровођење програма стручног 

оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, и програме 

стручно! усавршавања знања за ревизора, односно проверавача, као и да министар прописује, на 

предлог Агенције, ближе услове које мора испуњавати правно лице за спровођење програма 

стручног оспособљавања и усавршавања знања ревизора, односно проверавача, програм стручног 

оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, програм 

обавезних облика стручног усавршавања за ревизора, односно проверавача, начин похађања 

програма стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, 

начин полагања стручног испита и испита провере знања за ревизора, односно проверавача, рокове 

за одржавање програма стручног усавршавања, изглед и садржину лиценце за ревизора, односно 

проверавача. 

Одредбама члана 95. Закона о путевима, као члановима 2. и 3. Правилника о програму 

стручно! оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручно! испита и испита за 

проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача („Службени 

гласник PC”, број 71/19 и 19/21) прописани су услови које треба утврдити какао би правно лице 

добило овлашћење за спровођење програма оспособљавања и усавршавања. 

Доказивање испуњености услова за издавање дозволе правном лицу врши се непосредним 

утврђивањем чињеничног стања у просторијама правног лица. Због тога је потребно предвидети 

цену услуге утврђивања испуњености услова -.а издавање дозволе правном лицу. 

Поступак издавања дозволе правном лицу обухвата следеће послове: 

- Обрадом документације достављене уз захтев за издавање дозволе, преко писарнице; 

- Формирањем експертског тима од стране Агенције за оцењивање испуњености услова 

прописаних Правилником о условима које мора да испуњава правно лице које врши стручно 

оспособљавање и усавршавање знања за полагање стручног испита и испита провере знања за 

ревизора, односно проверавача; 

- Формирањем експертског тима Агенције за оцену усклађености наставних планова и 

програма стручног оспособљавања и усавршавања знања за полагање стручног испита и испита 

провере знања за ревизора, односно проверавача; 

- Утврђивањем чињеничног стања у просторијама правног лица (излазак на терен); 

- Сачињавањем Записника о налазима у погледу испуњености услова за издавање решења 

о издавању дозволе правном лицу;  



 

- Доношењем решења о овлашћењу правном лицу да спроводи план и програм стручног 

оспособљавања, односно усавршавања ревизора, односно проверавача. 

Приликом утврђивања испуњености услова за издавање дозволе правном лицу врши се 

комплетан поступак утврђивања испуњености услова који се састоји од послова прегледа 

документације, поступка прегледа материјално-техничких средстава и утврђивања њихове 

функционалности као и непосредног мерења прописаних димензија простора и утврђивање 

постојања прописане опреме. Како се сви подаци о правном лицу које поднесе захтев за 

утврђивање испуњености услова налазе у бази Агенције за безбедност саобраћаја чији приступ 

има и правно лице које добије дозволу Агенције, потребно је извршити имплементацију 

информационог система, извршити обуку кадра из правног лица за коришћење информационог 

система. Потребно је обезбедити перманентну логистичку подршку правном лицу у коришћењу 

информационог система за целокупно време важења дозволе за рад. Такође, потребно је 

предвидети и одржавање као и надоградњу информационог система како би се сви процеси 

адекватно пратили и унапређивали, односно архивирали. За овакав облик рада потребно је 

ангажовање експерата из области информационог система за све време одвијања процеса. 

Предвиђена цена услуге од 110.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и задовољила 

предвиђене потребе. 

У члану 26. Предлога уредбе предвиђене су цене у вези са организовањем стручног 

оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, и стручног 

усавршавања и полагање испита провере знања за ревизора и полагања стручног испита и испита 

провере знања за ревизора, односно проверавача и издавања лиценце за ревизора, односно 

проверавача. Одредбама члана 93. Закона о путевима, као и одредбама Правилника о програму 

стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за 

проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача прописани су 

услови за стицање лиценце ревизора, односно, проверавача, затим услови за организовање 

полагања стручног испита за ревизора, односно проверавача, и стручног усавршавања за полагање 

испита провере знања за ревизора, односно проверавача. начину формирања комисије за полагање 

стручног испита за ревизора, те начину формирања комисије за полагање испита провере знања за 

ревизора, односно проверавача. 

Агенција за безбедност саобраћаја организује оспособљавања за полагање стручног 

испита за ревизора, односно проверавача, и стручног усавршавања за полагање испита провере 

знања за ревизора, односно проверавача. 

Агенција ће приликом реализације ових послова имати обавезу: 

- да врши проверу достављених података, проверу услова које кандидат треба да испуни 

за почетак реализације обуке, 

- проверу усаглашености захтева кандидата са врстом обуке коју жели да похађа и 

дозволом правног лица у којој су дефинисане и одобрене врсте об\ка које правно лице може да 

врши, 

- као и праћења тока извођења обуке. 

Предвиђена цена услуге од 5.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе. 

Агенција за безбедност саобраћаја спроводи полагање стручног испита за ревизора, 

односно проверавача. Након одслушаног стручног оспособљавања ревизора, односно проверавача 

приступа се полагању стручног испита пред комисијом коју формира Агенција. Комисија има три 

члана. Агенција за потребе формирања комисије може ангажовати стручна лица у циљу 

побољшања квалитета стручног испита. За полагање је потребно обезбедити адекватну 

просторију. 

Предвиђена цена услуге од I 5.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе. 
Агенција за безбедност саобраћаја спроводи полагање испита провере знања за ревизора, 

односно проверавача. Након одслушаног стручног усавршавања ревизора,



 

односно проверавача приступа се полагању испита провере знања пред комисијом коју формира 
Агенција. Комисија има три члана. Агенција за потребе формирања комисије може ангажовати 
стручна лица у циљу побољшања квалитета испита провере знања. За полагање је потребно 
обезбедити адекватну просторију. 

Предвиђена цена услуге од 15.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе. 

Одредбама члана 94. Закона о путевима, као и одредбама Правилника о програму стручног 

оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу 

знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача прописани су услови о 

садржини и изгледу лиценце ревизора, односно проверавача. 

Агенција за безбедност саобраћаја врши проверу да ли су задовољени сви потребни услови 

да се лиценца изда ревизору, односно проверавачу, врши обраду потребних елемената, попут 

фотографије и својеручног потписа ревизора, односно проверавача како би задовољили прописани 

изглед лиценце. Поред тога, потребно је обезбедити адекватан материјал за израду лиценце и унети 

све податке у вези са издатом лиценцом у регистар лиценцираних ревизора и проверавача. 

Предвиђена цена услуге од 5.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе. 

У члану 27. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са похађањем програма 

стручног оспособљавања лица за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача. 

Одредбама члана 95. Закона о путевима предвиђено је да лице похађа програм! стручног 

оспособљавања лица за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача. 

Спровођење програма стручног оспособљавање лица за полагање стручног испита за 

ревизора, односно проверавача обухвата обезбеђивање адекватне просторије за одржавање 

најмање 57 часова. Поред тога потребно је обезбедити адекватну опрему и наставна средства у 

виду школске табле, рачунара. пројектора адекватне резолуције. опрему за извођење практичног 

дела ревизије, односно провере на терену, као и обезбеђивање литературе кандидатима за 

полагање стручног испита. Такође, у циљу побољшања квалитета програма оспособљавања за 

ревизора, односно проверавача и размене добре праксе остављена је могућност ангажовања 

лиценцираних ревизора са практичним искуством у ревизији пројеката пута и проверавача са 

практичним искуством у провери безбедности саобраћаја на путу, из иностранства. 

Предвиђена цена услуге од 200.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе. 

Правилником о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину 

полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, 

односно проверавача дата је могућност да се лице оспособи само за полагање стручног 

оспособљавања за проверавача. 

Спровођење програма стручног оспособљавање лица за полагање стручног испита за 

проверавача обухвата обезбеђивање адекватне просторије за одржавање најмање 30 часова. Поред 

тога потребно је обезбедити адекватну опрему и наставна средства у виду школске табле, 

рачунара, пројектора адекватне резолуције, опрему за извођење практичног дела ревизије, односно 

провере на терену, као и обезбеђивање литературе кандидатима за полагање стручног испита. 

Такође, у циљу побољшања квалитета програма оспособљавања за ревизора, односно проверавача 

и размене добре праксе остављена је могућност ангажовања лиценцираних ревизора са 

практичним искуством у ревизији пројеката пута и проверавача са практичним искуством у 

провери безбедности саобраћаја на путу, из иностранства. 

Предвиђена цена услуге од 100.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе.  



 

У члану 28. Предлога уредбе предвиђене су цене услуга у вези са похађањем програма 

стручног усавршавања ревизора, односно проверавача, за полагање испита провере знања за 

ревизора, односно проверавача и похађањем програма стручног усавршавања проверавача, за 

полагање испита провере знања за проверавача Одредбама члана 94. Закона о путевима 

предвиђено је да ће се ревизору, односно проверавачу обновити лиценца уколико похађа програм 

стручног усавршавања и положи испит провере знања. 

У циљу обезбеђивања услова за обнављање лиценце ревизора, односно проверавача 

Агенција организује похађање програма стручног усавршавања ревизора, односно проверавача, за 

полагање испита провере знања за ревизора, односно проверавача. Спровођење програма стручног 

усавршавања лица за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача обухвата 

обезбеђивање адекватне просторије за одржавање најмање 7 часова, док за усавршавање ревизора 

је потребно обезбедиш адекватне просторије за одржавање најмање 12 часова. Поред тога 

потребно је обезбедити адекватну опрему и наставна средства у виду школске табле, рачунара, 

пројектора адекватне резолуције, опрему за извођење практичног дела ревизије, односно провере 

на терену, као и обезбеђивање литературе кандидатима за полагање испита провере знања. Такође, 

у циљу побољшања квалитета програма стручног усавршавања за ревизора, односно проверавача 

и размене добре праксе остављена је могућност ангажовања лиценцираних ревизора са 

практичним искуством у ревизији пројеката пута и проверавача са практичним искус1вом у 

провери безбедности саобраћаја на путу, из иностранства. 

Предвиђена цена услуге од 20.000.00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе. 

У циљу обезбеђивања услова за обнављање лиценце проверавачу Агенција организује 

похађање програма стручног усавршавања лица за полагање испита провере знања за проверавача. 

Спровођење програма обухвата обезбеђивање адекватне просторије за одржавање најмање 7 

часова. Поред тога потребно је обезбедити адекватну опрему и наставна средства у виду школске 

табле, рачунара, пројектора адекватне резолуције, опрему за извођење практичног дела провере на 

терену, као и обезбеђивање литературе кандидатима за полагање испита провере знања. Такође, у 

циљу побољшања квалитета програма стручног усавршавања за проверавача и размене добре 

праксе остављена је могућност ангажовања лиценцираних проверавача са практичним искуством 

у провери безбедности саобраћаја на путу, из иностранства. 

Предвиђена цена услуге од 10.000,00 динара покрила би све неопходне трошкове и 

задовољила предвиђене потребе. 

У чл. 29. и 30. Предлога уредбе су завршне одредбе. 

IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За спровођење Предлога уредбе није потребно обезбедити средства у буџету Републике 
Србије са раздела 15 - Министарство унутрашњих послова. 

 


