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I 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

Адреса електронске поште:

abs@abs.gov.rs

Одговорно лице

Јасмина Милошевић

Датум првог објављивања:

09.06.2011.

Датум последње измене:
Информатор се може добити:

У просторијама Агенције за безбедност
саобраћаја

Интернет адреса информатора:

www.abs.gov.rs

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациону структуру Агенције за безбедност саобраћаја чине:
1) Кабинет директора;
2) Сектор за превенцију и локалне самоуправе;
3) Сектор за возаче;
4) 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.

-

У Кабинету директора постоје и два одељења:
Одељење за правне и опште послове,
Одељење за економско-финансијске послове.

Радом Сектора за превенцију и локалне самоуправе руководи помоћник директораначелник Сектора, Светлана Миљуш. 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
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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 давање мишљења 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.
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 два одељења:
- Одељење за планирање, превенцију и едукацију
- Одељење за локалне самоуправе.
- Одељење за анализе и истраживања
Радом Сектора за возаче руководи помоћник директора-начелник Сектора Слободан
Карличић
Сектор за возаче састоји се из три одељења:
− Одељење плана и стручно-оперативних послова
− Одељење регистра и евиденција и
− Одељење за професионалну обуку и усавршавање.
У оквиру активности које Сектор за возаче организује и спроводи, опслужен је за широк
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спектар корисника. Процеси који се реализују у оквиру овог сектора се односе на:
лиценцирање предавача теоријске обуке, инструктора и испитивача; сертификовање будућих
предавача на семинарима за инструкторе вожње ; сертификовање предавача за возаче којима је
одузета возачка дозвола; 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;
обављање провера знања предавача теоријске обуке, инструкторе и испитиваче;
издаје дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке, инструкторе и испитиваче;
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.
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.

Радом Сектора за возила руководи помоћник директора-начелник Сектора, Зоран
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Алимпић. Послови у Сектору за возила могу се поделити у три групе:
- Послови у вези са тахографима,
- Послови у вези са испитивањем возила,
- Послови у вези са хомологацијом возила, опреме и делова.
Послови у вези са тахографима
Агенцији за безбедност саобраћаја су поверени послови у вези са применом тахографа
који се могу поделити на послове:
1) у вези са издавањем меморијских картица за дигиталне тахографе;
2) издавања дозвола за рад радионица за тахографе;
3) контроле над радом радионица за тахографе;
4) одобравања рада лицима која обављају послове у вези са тахографом;
Послови у вези са издавањем картица за дигиталне тахографе обухватају разматрање
и одобравање/одбијање захтева за издавање меморијских картица за возаче, превознике,
надзорне органе и радионице на основу поднетог захтева. Агенција води евиденцију о
издатим картицама и размењује података из евиденције са надлежним органима других
држава путем Tachonet мреже;
Издавање дозвола радионицама за обављање послова у вези са тахографом и
граничником брзине се спроводи у складу са Уредбом о времену одмора и управљања
возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система
дигиталних тахографа („Службени гласник РС”, број 54/10) и Правилником о радионицама
за тахографе („Службени гласник РС”, број 67/2011). Правна лица која поднесу захтев и
након утврђивања чињеничног стања од стране експертског тима Агенције, испуњавају
све прописане услове, добијају Дозволу за рад.
Агенција води и евиденцију о издатим/одузетим дозволама, пословима радионице,
изменама дозвола за рад, картицама, жиговима и печатима радионице.
Радионицама које имају дозволу за рад, Агенција обезбеђује јединствени софтвер-приступ
WEB апликацији за штампање Уверења о исправности тахографа на нумерисаном и
заштићеном обрасцу. На захтев радионице, Агенција издаје обрасце и води евиденцију о
броју издатих и утрошених образаца Уверења о исправности тахографа.
Агенција обавља контролу над радом радионица и то редовну контролу према годишњем
плану контроле и ванредну контролу по потреби или пријави других надлежних органа.
Давање одобрења за рад лицима која обављају послове у вези са тахографом се
спроводи на основу Уредбе о времену одмора и управљања возача моторних возила када
обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа („Службени
гласник РС”, број 54/10) и Правилника о програму и начину полагања испита за техничара
у радионици за тахографе („Службени гласник РС”, број 99/2011) и обухвата следеће
активности:
- организовање полагања испита кандидатима који поднесу захтев;
- издавање Уверења о положеном испиту;
- издавање лиценци техничарима у радионици за тахографе;
- вођење јединственог регистра/електронске базе података о техничарима.
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
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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, потврде за царињење нових
возила, опреме и делова, као и потврде ради царињења употребљаваних возила.
Сектор, такође, развија Базу о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила,
која је од великог значаја за безбедност саобраћаја са аспекта контроле возила (техничке
карактеристике возила) која улазе у нашу земљу, као и постојећих на српском тржишту.
Сектор за возила састоји се из три одељења:
- Одељење за тахографе,
- Одељење за вођење евиденција и управног поступка
- Одељење за хомологацију возила делова и опреме
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Организациона шема:
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III ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

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 унапређење организације и рада Сектора и превазилажења проблема, стара се
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о извршавању задатака у благовременој припреми материјала и обавља друге руководеће
послове по налогу директора Агенције.

IV 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; 011/214-64-16
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:
Вања Пантелић, 011/311-98-19, vanja.pantelic@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.
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.
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V СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Најчешће тражене информације од јавног значаја за које су заинтересована лица
подносила захтеве су:
•

Колико је дана потребно да се изради меморијска картица?
Рок за израду меморијских картица је седам (7) радних дана.

•

Питања везана за Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 64/2010 и 69/2010);
http://www.mi.gov.rs/sektor%20za%20puteve%20i%20bezbednost%20saobracaja.html

•

Питања везана за одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/2009 и 53/2010)
http://www.abs.gov.rs/propisi.html

•

Који је поступак за добијање потврда за употребљавана возила, тзв. Еуро 3?
http://www.abs.gov.rs/zahtevi_za_homologaciju.html

•

Колико дана траје издавање потврда за употребљавана возила, тзв. Еуро 3?
Обрада предмета у Агенцији траје до седам дана.

•

Који је поступак за добијање потврда за увоз нових возила?
http://www.abs.gov.rs/zahtevi_za_homologaciju.html

•

Информације о садржају и датуму ступања на снагу подзаконских аката који су у
надлежности Агенције;
http://www.abs.gov.rs/propisi.html

•

Информација о начину добијања лиценце за предаваче теоријске обуке у правним
лицима која врше обуку кандидата за возаче;
http://www.abs.gov.rs/licence.html

•

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 предавача теоријске обуке, Агенција ће o томе
благовремено давати обавештења на сајту или на други погодан начин.
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•
•

Информације из области примене и употребе дигиталних тахографа;
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 41/09). Закон у
електронској форми можете преузети на интернет адреси Агенције (директна веза је
http://www.abs.gov.rs/propisi.html).
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.

•
•

•
•

VI 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. У складу са
поменутом одлуком надлежности, овлашћења и обавезе Агенције су да:
1) прати, анализира, и унапређује систем безбедности саобраћаја (развој и коришћење
јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја),
2) ради на унапређењу безбедности возача и других учесника у саобраћају, као и на
унапређењу безбедности саобраћаја у погледу возила,
3) обавља превентивно-промотивне активности у сарадњи са центрима за промоцију
здравља народа, односно института за јавно здравље, основаних у складу са
прописима којима се уређује здравствена заштита и води кампање о 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,
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5) спроводи стручни испит, организује семинаре унапређења знања и обавља проверу
знања за предаваче теоријске наставе у обуци возача,
6) организује семинаре унапређења знања и обавља проверу знања за инструктора
вожње и за професионалног возача,
7) спроводи стручни испит за испитивача, организује семинаре унапређења знања и
обавља провере знања за испитиваче на возачком испиту,
8) организује обуку и организује и спроводи стручни испит за возача туристичког воза,
9) организује обуку и организује и спроводи стручни испит за возача трамваја,
10) организује обуку и организује и спроводи испит знања за возаче којима је одузета
возачка дозвола због несавесног управљања,
11) спроводи стручни испит за контролора техничког прегледа, организује семинаре
унапређења знања и обавља провере знања за контролора техничког прегледа,
12) издаје дозволе (лиценце) и издаје уверења у складу са овим законом,
13) сарађује са регионалним и локалним телима за безбедност саобраћаја,
14) издаје периодичне анализе и публикације са подацима о саобраћају и саобраћајним
незгодама,
15) организује и обезбеђује
оспособљавања возача,

објављивање

стручне

литературе

из

области

16) обавља послове у вези са применом дигиталних тахографа,
17) обавља и друге задатке везане за унапређење безбедности саобраћаја, утврђене овим
законом и другим прописима.

VII 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“, број 41/09), Законом
о јавним агенцијама ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005 и 81/2005 - исправка), Одлуком о оснивању
Агенције за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/09).

VIII НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
•
•
•

Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 41/2009 и
53/2010)
http://www.abs.gov.rs/propisi.html
Закон о јавним агенцијама (“Службени гласник РС”, бр. 18/2005 и 81/2005)
Одлука о оснивању Агенција за безбедност саобраћаја (“Службени гласник РС”, бр.
104/2009)
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•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

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)
http://www.mi.gov.rs/sektor%20za%20puteve%20i%20bezbednost%20saobracaja.html
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. 49/2013), 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. 23/2010), којом је
одређено да Агенција за безбедност саобраћаја издаје исправу о хомологацији (потврду)
за употребљавана моторна возила категорије М и N;
http://www.upravacarina.rs/cyr/Informacije/Stranice/ZakoniIPropisi.aspx
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 радионицама за тахографе, („Службени гласник РС“, број 67/2011, од
13.09.2011);
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/doc/propisi/Pravilnik%20za%20nesavesne%20vozace.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.abs.gov.rs/doc/propisi/Pravilnik%20o%20uslovima%20koje%20mora%20ispunj
avati%20naseljeno%20mesto.pdf
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/doc/propisi/Pravilnik za predavace teorijske obuke.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)
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/doc/propisi/Pravilnik%20za%20instruktore%20voznje.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
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•

•

•
•
•
•

•

изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача („Службени гласник РС“
број 021/2012, од 21.03.2012. године)
http://www.abs.gov.rs/doc/propisi/Pravilnik%20za%20ispitivace.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/doc/propisi/Ispitivaci%20-%20Agencija.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/doc/propisi/Instruktori%20-%20Agencija%20-%20objavljen.pdf
Правилник о програму и начину полагања испита за техничара у радионици за тахографе
http://www.abs.gov.rs/doc/propisi/pravilnik o programu i nacinu polaganja ispita za tehnicara
u radionici za tahografe.pdf
Правилник о испитивању возила
http://www.abs.gov.rs/doc/propisi/Pravilnik o ispitivanju vozila.pdf
Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја
http://www.abs.gov.rs/doc/propisi/Pravilnik%20o%20obuci,%20nacinu%20sprovodenja%20
ispita%20i%20vodenju%20evidencija%20za%20vozaca%20tramvaja.pdf
Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача
туристичког воза
http://www.abs.gov.rs/doc/propisi/Pravilnik%20o%20obuci,%20nacinu%20sprovodenja%20
ispita%20i%20vodenju%20evidencija%20za%20vozaca%20turistickog%20voza.pdf
Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени
гласник РС", број 96/15)
http://abs.gov.rs/zakoni/

(НАПОМЕНА: линкови се налазе на нашем сајту у рубрици „ПРОПИСИ“)
Прописи у процедури:
•
•

•
•

Република Србија је нотификовала нових 39 UN/ECE Правилника, као прилог
Споразума о хомологацији из `58, а усвајање ће путем Наредби о хомологацији уследити
након измена у Закону о безбедности саобраћаја на путевима;
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;
Правилник о условима и начину стицања сертификата о професионалној
компетентности (СРС) професионалног возача, Нацрт правилника је у фази израде а
израда зависи од измене члана 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима;
Правилник о условима које мора да испуни правно лице које врши обуку возача за
стицање сертификата о професионалној компетентности (CPC), Нацрт правилника је у
фази израде а израда зависи од измене члана 204. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима.

IX УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
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1. Агенција за безбедност саобраћаја издаје, међународно призната, Саопштења
о хомологацији типа возила, опреме и делова и овлашћује Лабораторије 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.
2. Агенција за безбедност саобраћаја издаје исправу о хомологацији (потврду) 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. 49/2013), а у вези са тачком 7.
став 2, Агенција за безбедност саобраћаја издаје исправе о хомологацији (потврде) за увоз
нових возила, опреме и делова.
3. Агенција за безбедност саобраћаја издаје исправу о хомологацији (потврду) за
увоз употребљаваних моторних возила
На основу члана 4. став 3. Уредбе о увозу моторних возила (“Службени гласник РС”, бр.
23/10), Агенција за безбедност саобраћаја издаје потврду за увоз употребљаваних моторних
возила.
4. Услуге које се пружају у оквиру Одељења за планирање, превенцију и едукацију
Мишљење о примени Закона о безбедности саобраћаја на путевима и других закона и
подзаконских аката из области саобраћаја даје се на захтев лица која имају нејасноће у
примени одређених законских одредби или нису упозната са надлежношћу одређених
институција за решавање конкретног проблема
Услуга издавања статистичких података из истраживања и анализа унапређења
безбедности саобраћаја пружа се физичким или правним лицима за потребе реализације
стручних радова, даљу анализу или у друге сврхе унапређења безбедности саобраћаја.
5. Услуге које се пружају у оквиру Одељења за локалне самоуправе
Услуга тумачења Закона о безбедности саобраћаја на путевима и других закона и
подзаконских аката из области саобраћаја пружају се на захтев лица која имају нејасноће у
примени одређених законских одредби или нису упозната са надлежношћу одређених
институција за решавање конкретног проблема.
Сарадња и координација у организацији конференција, стручних скупова и семинара из
области безбедности саобраћаја са државним институцијама, друштвеним и невладиним
организацијама, привредним друштвима и међународним организацијама .
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Издавање стручне литературе за потребе припрема семинара и испита које организује
Агенција.
Координација превентивно-промотивних активности и кампања у области безбедности
саобраћаја са заинтересованим субјектима у области безбедности саобраћаја.
Услуге обуке кадрова из области безбедности саобраћаја трећим лицима.

X 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 потврде, уверења и
лиценце или захтева допуну, даје мишљење, тумачење и слично, у року од тридесет дана. 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.
За услуге које пружа Сектор за планирање, развој и квалитет могу се обратити
заинтересована физичка или правна лица писменим (поштом или електронском поштом) или
усменим путем на захтев, молбу или упит који се доставља Агенцији.

XI ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

СЕКТОР ЗА ВОЗИЛА
У 2015. години, у оквиру Сектора за возила, укупно је обрађено и урађено:
Тахографи
- 33 радионице су добиле дозволу за рад,
- Једно (1) Решење о одбијању захтева за издавање дозволе за рад,
- 13 контрола правилног рада радионица за тахографе,
- 17 Решења о забрани рада техничара,
- 4 радионицa је добило дозволу - решење за обављање послова првог
оверавања тахографа типа EGK 100 произвођача Motometеr,
- 55 лиценци за техничара за обављање послова у радионици за тахографе,
- 10.015 захтева за тахографске картице,
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- 423 сачињених дописа и одговарајућих докумената.
Испитивање возила
- 27.000 Уверења о испитивању возила као
- 124.600 Уверење о испитивању возила-контролисање возила које се увози као
употребљавано
- 83.572 Потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни
нафтни гас -ТНГ,
- 1.010 Потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на
компримовани природни гас- КПГ
- Испитивање врши 7 овлашћених правних лица на 341 адреса у 130 градова и
општина широм Републике Србије,
- 184 захтева за повраћај погрешно уплаћених средстава,
- 284 одговора на дописе странака.
Хомологација возила опреме и делова
- 7.485 захтева за издавање потврда ради царињења нових возила, опреме и
делова као и као
- 8.915 одговарајућа докумената у вези са издавањем потврда за нова и
употребљавана возила;
- 124 саопштења о хомологацији типа производа;
- 205 контрола саобразности нових типова возила;
- 189 контрола саобразности у циљу проширења постојећих типова возила;
- 167 контрола саобразности возила по основу сагласности носиоца
хомологационе документације.

РАЗНО:
1. УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДНИМ ГРУПАМА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА
1. Учествовање у радној групи за израду нацрта Закона о радном времену посаде возила
у друмском превозу и тахографима заједно са представницима Министарства
грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, МУП-а и саобраћајног факултета
Универзитета у Београду;
2. Учествовање у радној групи за израду измена и допуна Закона о безбедности
саобраћаја на путевима;
3. Учествовање у радној групи за израду измена и допуна Правилника о испитивању
возила;
4. Учествовање у радној групи за израду измена и допуна Правилника о подели
моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на
путевима;
5. Учествовање у стручној групи:
- Измена процедуре за контролисање возила која се увозе као употребљавана,
- Испитивање ТНГ-а;
- Малосеријска и појединачно произведена возила.
2. ДОМАЋИ СКУПОВИ
У децембру 2015. одржан је Трећи стручни скуп Удружења тахографских радионица у
Аранђеловцу. Скупу су, осим организатора, запослених у Агенцији и скоро свих радионица
присуствовали и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и
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инфраструктуре, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, судије за
прекршаје, произвођача VDO из земље и региона.
Едукативно стручни скуп на тему Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу
и тахографима и Закона о инспекцијском надзору, у организацији Пословног удружења
друмског саобраћаја“Србијатранспорт” Београд који је одржан 21. децембра 2015. у Сава
Центру.
Стручни скуп на тему Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима који је одржан 23. децембра 2015 у Регионалној Привредној комори Панчево.
3. МЕЂУНАРОДНИ СКУПОВИ
Светски форум за хармонизацију правилника за возила - UN/ECE/WP.29
Учествовање представника Агенције из Сектора за возила на експланаторном и
билатералном скринингу за Преговарачка поглавља 1 и 27, као и праћење скрининга
Преговарачког поглавља 30 у оквиру преговарачког процеса за придруживање
Републике Србије Европској Унији. Такође, учествовање на две радне групе: 100-тој
Радној групи за пољопривредне тракторе и 125-ој радној групи за моторна возила, у
седишту ЕК у Бриселу. Учествовање представника Агенције у марту, јуну и новембру
2015. године на Светском форуму за харманизацију правилника за возила
(UN/ECE/WP.29), у оквиру спровођења међународног Споразума о хомологацији.
- Студијске посете Студијска посета произвођачу тахографа, компанији Continental VDO у Немачкој,
Вилинген. У оквиру студијског путовања делегација РС је обишла и две овлашћене
радионице за тахографе.
Међународна акција контроле возила на путу у југозападној Мађарској, Ленти у
организацији Националне агенције за транспорт Републике Мађарске, у сарадњи са
Представници надлежних државних органа држава из централне и југоисточне Европе
(Мађарска, Аустрија, Пољска, Словачка, Чешка, Румунија, Хрватска, Словенија и др.).
4. РАЗВОЈ БАЗЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ
ВОЗИЛА
У 2015. години формирање базе је завршно. Тренутно стање је следеће:
Фаза усклађивања
1. Апликација за CoC – постављена је на сервер понуђача и урађене су измене према
досадашњим примедбама, тренутно је фаза усклађивања наших прописа са
европским директивама чији ће исход утицати на одређене корекције овог дела
апликације,
2. Стари извештаји – апликација је постављена на сервер понуђача. Из старих
извештаја је извучено око 30 података, као што је у набавци тражено,
3. Нови извештаји – потребно је дати коначни изглед и садржај нових извештаја, што
ће бити утврђено на састанку Агенције и овлашћених организација за испитивање;
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5. ОБУКЕ
Представници Агенције похађали су:
- ''Обука запослених у вези са применом стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012, SRPS
ISO/IEC 17021:2011 и SRPS ISO/IEC 17025:2006',
- „Обуке за оцењиваче у вези са применом стандарда Системи менаџмента квалитетом –
Захтеви, SRPS ISO/IEC 9001:2008''.
Обука запослених у вези са дигиталним тахографима у периоду од 30-31. марта 2015.
године у Загребу, и том приликом посетили заступника произвођача тахографа
Continental VDO, Хрватска, присуствовали састанку са представницима саобраћајне
инспекције Хрватске и представницима Центра за возила Хрватске.
6. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ
У току 2015. године је реализована Јавна набавка број 22/15 „Анализа рада радионица за
тахографе у РС и упоредна анализа са искуствима из земаља из окружења и ЕУ, као и
анализа степена имплементације правне регулативе ЕУ у национално законодавство, у вези
послова са тахографима и упоредна анализа са земљама окружења“ у складу са Уговором
закљученим између Агенције и Универзитета у Београду – Саобраћајни факултет;

У 2016. години, у оквиру Сектора за возила, укупно је обрађено и урађено:
У табели 1. приказани су подаци о укупном броју издатих тахографских картица, по врсти, у
периоду од 04. јануара 2016. године до септембра 2016. године.
ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ
ВОЗАЧ
7.297
ПРЕВОЗНИК
357
РАДИОНИЦА
126
НАДЗОРНИ ОРГАН 2
УКУПНО:
7.782
Табела 1. Приказ укупног броја издатих тахографских картица
У табели 2. приказани су подаци у вези са реализацијом испита за техничаре у радионици у
периоду од 04. јануара 2016. године до септембра 2016. године.
ИСПИТ ЗА ТЕХНИЧАРЕ
59 захтева за полагање испита
53 кандидата је приступило испиту
12 дана за реализацију испита
16 техничара положило испит
30,19% пролазност на испиту
Табела 2. Приказ података у вези са реализацијом испита за техничаре у радионици
У табели 3. приказани су подаци о укупном броју издатих дозвола за рад радионице за
тахографе, као и о укупном броју Решења о одбијању и Закључака о одбацивању захтева у
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периоду од јануара 2016. године до септембра 2016. године.
РАДИОНИЦЕ
16 – укупан број захтева за издавање дозвола
14 – Дозвола за рад
4 – Решења о одузимању дозволе
2 – Решења о одбијању захтева
5– Контрола правилног рада радионице
23 – Решење о суспензији лиценце техничара
Табела 3. Приказ података у вези са радионицама за тахографе
У табели 4. приказани су подаци о укупном броју поднетих захтева за испитивање возила, као
и о укупном броју издатих Уверења, Потврда и Решења. Такође, наведен је укупан број адреса
и градова где се врши испитивање возила. Подаци су за период од јануара 2016. године до
септембра 2016. године.
ИСПИТИВАЊЕ ВОЗИЛА
18.995 Уверења о испитивању возила
84.414 Уверења о контролисању возила
52 Решења о одбијању захтева Уверења о контролисању и испитивању возила
94 Закључка о обустављању поступка испитивања возила
1 Решење о одбијању захтева за добијање овлашћења за вршење испитивања
33.707 Потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас
Испитивање се врши на 345 адреса у 131 градова
Табела 4. Приказ података у вези са испитивањем возила
У табели 5. приказани су подаци о укупном броју поднетих захтева за издавање потврда ради
царињења нових возила, опреме и делова као и употребљаваних возила, као и о броју укупних
одговарајућих докумената. Такође је наведен податак број о укупном броју додељених
Саопштења о хомологацији типа производа. Подаци су за период од јануара 2016. године до
септембра 2016. године.
ХОМОЛОГАЦИЈА
613 Израда потврда НОВО
373 Израда потврда НОВО проширења
36 Саопштења о хомологацији типа производа
68 Уверења о усклађености типа комплетног возила
70
Обрада хомологационе документације зa тракторe и припрема контроле
саобразности
51 Израда потврда „ЕУРО 3“
Табела 5. Приказ података у вези са хомологацијом возила, опреме и делова
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СЕКТОР ЗА ВОЗАЧЕ
* Подаци о пруженим услугама у периоду од 01.06.2012. до 08.04.2016. године
Р.бр. Опис
Број
Организовање семинара унапређења знања из области безбедности
202
1.
саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола
Спровођење испита унапређења знања из области безбедности
197
2.
саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола
Издавање уверења о положеном испиту знања за возаче којима је
2174
3.
одузета возачка дозвола
Издавање потврда о завршеном семинару за предавача из
26
4.
безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола
Издавање сертификата о посебној оспособљености предавача за рад
29
5.
са возачима којима је одузета возачка дозвола
Издавање „нултих“ и „првих“ сертификата за предаваче и
45
6.
испитиваче у области унапређења знања из безбедности саобраћаја
Тестирање „нових“ предавача из безбедности саобраћаја за возаче
116
7.
којима је одузета возачка дозвола
Одржавање семинара за предавача за поступак унапређења знања за
1
8.
возаче којима је одузета возачка дозвола
Табела 1. Приказ података у вези са активностима Сектора за возаче које се односе на
„несавесне“ возаче
Р.бр. Опис
Број
Кандидати који су похађали припремну наставу за предавача
689
1.
теоријске обуке
2.

Издавање лиценце за предавача теоријске обуке

497

3.

Спровођење стручног испита за предавача теоријске обуке

41

4.

Организовање припремне наставе за предаваче теоријске обуке

12

Реализовање Семинара унапређења знања за предаваче теоријске
11
обуке
Лиценцирани предавачи теоријске обуке, похађало Семинар
559
6.
унапређења знања
Табела 2. Приказ података у вези са активностима Сектора за возаче које се односе на
предаваче теоријске обуке
5.

Р.бр.

Опис

Број

1.

Издавање лиценце за испитивача

784

2.

Спровођење теоријског дела стручног испита испитиваче

55

3.

Спровођење практичног дела стручног испита испитиваче

65

4.

Спроведено семинара унапређења знања за испитиваче

15

5.

Лиценцирани испитивачи, похађало Семинар унапређења знања

437
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Табела 3. Приказ података у вези са активностима Сектора за возаче које се односе на
испитиваче
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Опис

Број

Издавање лиценце за инструкторе вожње

3578

Присуство лиценцираних инструктора вожње на семинарима унапређења
знања
Реализовање и спровођење семинара унапређења знања за инструкторе
вожње
Одузимање лиценце за инструкторе вожње

883
35
6

Табела 4. Приказ података у вези са активностима Сектора за возаче које се односе на
инструкторе вожње
Сектор за возаче спроводи семинаре за предаваче теоријске обуке
Сектор за возаче Агенције за безбедност саобраћаја у сарадњи са Саобраћајним факултетом
Универзитета у Београду спроводи семинаре унапређења знања за лиценциране предаваче
теоријске обуке. Извођење садржаја на семинару вршили су извођачи наставе који су кроз
активан групни рад омогућили предавачима да прошире и унапреде своја знања из области:
Безбедност друмског саобраћаја, Прописи о безбедности саобраћаја, обуци возача и полагању
возачких испита, Теорија извођења радњи возилом у саобраћају на путу, Методика извођења
теоријске обуке и Методика и техника оцењивања кандидата на возачком испиту и квалитет у
раду.
До сада је одржано укупно једанаест семинара и то: два у Бору, децембра 2014. године, два у
Нишу, два у Новом Саду и пет семинара у Београду. Семинаре је похађало 559 лиценцираних
предавача.
Сектор за возаче спроводи семинаре за испитиваче
Први семинар унапређења знања за инструкторе вожње који поседују дозволу (лиценцу) за
испитивача одржан је у суботу 07. новембра 2015. године у Београду. Семинару је
присуствовало 28 инструктора вожње са лиценцом за испитивача. Сектор за возаче спроводи
семинаре у сарадњи са Заједницом средњих саобраћајних школа и то у следећим градовима:
Београду, Нишу, Новом Саду, Врњачкој Бањи, Златибору, Сомбору и Смедереву.
Одржано је 15 семинара унапређења знања за испитиваче на којима је присуствовало 437
лиценцираних испитивача.
Агенција је организовала семинаре унапређења знања за испитиваче у Нишу, Врњачкој Бањи,
Новом Саду и у Београду.
Сектор за возаче спроводи семинаре за инструкторе вожње
Од почетка лиценцирања инструктора вожње издато је 3578 лиценци. Сви инструктори са
издатом лиценцом су дужни да у периоду од пет година пре обнављања лиценце похађају
најмање пет обавезних семинара унапређења знања. Предавања на семинарима унапређења
знања за инструкторе вожње ће спроводити сертификовани предавачи (наставника средњих
школа), који су похађали вишедневне семинаре унапређења знања кроз неколико фаза.
Прва фаза је спроведена као дводневни семинари којих је одржано укупно пет: у Нишу, два на
Златибору, Београду и Новом Саду. Око 100 наставника средњих саобраћајних школа
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(саобраћајних инжењера и психолога) је похађало ове семинаре, како би се оспособили за рад
са инструкторима вожње. Поред рада са инструкторима вожње њихова едукација доприноси
укупном подизању нивоа компетенција професионалаца у овој области.
Друга фаза је спроведена као тродневни семинар који је организован на Златибору током
априла и маја 2015. године, након којих је АБС издала сертификате професорима средњих
школа који су успешно окончали овај процес и тиме им је дата могућност да спроводе семинаре
унапређења знања за инструкторе вожње.
Сектор за возаче је сваки планирани семинар организовао у сарадњи са надлежним локалним
институцијама и ауто школама, чији су представници дали изузетан допринос у подизању
значаја похађања поменутих семинара како за инструкторе вожње тако и за све своје грађане.
Сектор за возаче је укупно организовао и одржао 35 семинара унапређења знања, на којима
је присуствовало око лиценцираних 883 инструктора вожње. До сада су одржани семинари на
територији града Београда, Новог Сада, Ниша, Пожаревца, Зајечара, Ужица, Беле Цркве,
Сомбора, Сурдулице, Краљева, Крагујевца, Крушевцу, Чачка и Ћуприје.
Сектор за возаче спроводи семинаре за возаче којима је одузета возачка дозвола
Процес „рехабилитације“ возача у Србији обухвата обавезне семинаре унапређења знања из
безбедности саобраћаја и полагање испита провере знања. У складу са Правилником о
унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола
(Службени Гласник број 59/2011, од 10.08.2011. године), семинари се спроводе у групама од 6
до 12 полазника, у трајању од 14 радних дана са укупним фондом од 40 часова, максимално 3
часа дневно.
Рехабилитација возача се спроводи у 16 градова на територији Републике Србије према
регионалној расподели возача којима је одузета дозвола: Београд, Суботица, Нови Сад,
Зрењанин, Шабац, Смедерево, Ваљево, Јагодина, Краљево, Чачак, Ужице, Нови Пазар, Бор,
Ниш, Врање и Пожаревац.
Агенција је организовала и спровела укупно 202 обавезних семинара унапређењa знања из
области безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола и 197 испита
провере знања, на којима је рехабилитовано више од 2100 возача.
Семинаре спроводе посебно сертификовани предавачи за рад са возачима којима је одузета
возачка дозвола. Прву сертификацију ових предавача Агенција за безбедност саобраћаја је
спровела новембра 2012. године, а након двогодишњег рада са овом специфичном категоријом
возача, септембра 2014. године Агенција је организовала и спровела семинар „Размена
искуства и унапређење знањa сертификованих предавача за рад са возачима којима је
одузета возачка дозвола“ са циљем побољшања квалитета процеса рехабилитације возача у
Србији.
Такође, Агенција је отпочела и процес сертификације нових предавача за рад са возачима
којима је одузета возачка дозвола, која обухвата вишедневне семинаре. Прва фаза која
подразумева пријављивање заинтересованих кандидата завршена је средином децембра 2014.
године и евидентирано је око 100 заинтересованих лица. Након обрађених пријава
организовани су дводневни семинари, један у Врњачкој Бањи у фебруару и други у Новом
Саду у марту текуће године. Сви кандидати који су присуствовали семинару су тестирани у
више фаза. Тестови су прегледани и резултати су евидентирани и припремљени за даљу
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анализу.
Након тестирања прве групе заинтересованих кандидата, објављен је јавни позив за пријаву
нових кандидата. Укупно се пријавило двадесетак од којих је неколико њих одустало, а на
само тестирање се појавило 16 кандидата. Концепт тестирања је у форми семинара и кроз више
фаза је вршено оцењивање. Тестирање је вршено у два дана, 04. и 05. априла 2016. године у
Београду. Тестови су прегледани и сви кандидати обавештени о исходима, као и о њиховим
даљим активностима и очекивањима.
У следећој фази је планирано да се одржи једнодневни семинар на који би били позвани сви
кандидати који испуњавају прописане услове, а задовољили су критеријуме прве фазе.
СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ)

РАЗВОЈ

И

КВАЛИТЕТ

(ПРЕМА

СТАРОЈ

Сектор за планирање развој и квалитет учествовао је у организацији:
1. Стручне конференције „Безбедност саобраћаја и техничка регулатива возила“ Београд, 30. март 2011. године;
2. Међународне конференције о безбедности саобраћаја - Београд, од 27. до 29. априла
2011. године;
3. Стручног семинара „Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја“ - Дивчибаре,
од 12. до 14. маја 2011. године;
4. Oбележавање почетка глобалне Деценије акције за безбедност саобраћаја – Београд, 11.
мај 2011. Године;
5. Стручног скупа „Безбедност војних учесника у саобраћају“ - Војна академија, Београд,
26. мај 2011. године;
6. Презентације Агенције на Дечијем сајму у Београду 14.10.2011., Дечијој олимпијади у
Новом Саду 14.10.2011. и Дечијој недељи у Ваљеву 07.10.2011.;
7. Кампање “За срећан и безбедан пут” која је одржана 20.07. и 12.08.2011. у сарадњи са
Управом саобраћајне полиције;
8. Кампање “Пажња сад!” која је спроведена од 01.-30.09. 2011. године на територији
Републике Србије;
9. Обележавања Светског дана сећања на жртве у саобраћају, који је обележен испред
ТЦ Ушће 20.11.2011. године;
10. Акције „За срећну и безбедну Нову годину“ која је спроведена 30.12.2011. године
дељењем летака на наплатној рампи у Бубањ потоку. У оквиру ове акције
дистрибуирано је и око 60.000 летака кроз дневне новине Правда и магазин САТ
ревија;
11. Одржавање стручно-информативних скупова „Агенција за безбедност саобраћаја и
локалне самоуправе Републике Србије, који су спроведени у периоду од 23. фебруара
до 13. марта 2012. године, на територији Републике Србије;
12. Гостовања Агенције на 79. пољопривредном сајму у Новом Саду;
13. Семинара „Безбедност мотоциклиста у Републици Србији – стање, трендови,
могућности за унапређење“ 13 . јуна 2012. године у Суботишту;
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14. Кампања „Буди свестан. Пази! Избегни најгоре“, безбедност мотоциклиста,
реализована током 2012. године.
15. Кампања „Трактор на путу – безбедан и уочљив“, безбедност возача трактора,
реализована током 2012. и 2013. године.
16. Наставак кампање “Пажња сад!” која ће бити спроведена од 01.09.-14.10. 2012. године
на територији Републике Србије;
17. Спровођење кампање „Трактор на путу – безбедан и уочљив“, одржавањем трибина у
угроженим општинама током новембра, децембра, јануара и фебруара, које ће бити
одржаване и у наредном периоду
18. Обележавање „Међународног дана сећања на жртве саобраћајних незгода“,
18.11.2012. године
19. Организација Регионалне стручне конференције о безбедности саобраћаја у
Средњебанатском округу, одржане у Зрењанину 28.11.2012. године.
20. Организација Регионалне стручне конференције о безбедности саобраћаја у
Пчињском округу одржане у Врању 08.02.2013. године.
21. Реализовано истраживање страдања у саобраћају по општинама Србије на локалним
путевима и улицама, као и на свим путевима у општинама за 2012. годину.
22. Потписивање протокола о сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике
Српске дана 25.03.2013. године.
23. Потписивање протокола о сарадњи са Криминалистичко-полицијском академијом дана
10. априла 2013. године.
24. Одржавање трибине у Зајечару дана 22.05.2013. године посвеће унапређењу
безбедности саобраћаја у локалним самоуправама Републике Србије.
25. Кампања „Вежи појас“, у сарадњи са кабинетом председника Републике, реализована
током 2013. године.
26. Кампања „Летњи месеци“, безбедност саобраћаја у периоду годишњих одмора,
реализована током 2012, 2013. и 2014. године.
27. Кампања „Пружни прелази“, безбедност саобраћаја на пружним прелазима,
реализована током 2013. године.
28. Кампања #MladostNeLudost, прва интерактивна кампања у безбедности саобраћаја,
посвећена безбедности младих учесника у саобраћају, реализована током 2014. године.
29. Акцијe “За безбедан и срећан пут”, „За срећну и безбедну Нову годину“, „Корачајмо
безбедно“, oбележавање Светског дана сећања на жртве у саобраћају, које су
реализоване током 2011, 2012, 2013. и 2014. године
30. Агенција за безбедност саобраћаја је 15. и 16. октобра 2014. године, у Београду
организовала регионалну радионицу о безбедности саобраћаја – "Regional Road Safety
Capacity Building Workshop", у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Економском комисијом Уједињених нација за Европу (UNECE),
Саветом за регионалну сарадњу (RCC) и Транспортном опсерваторијом за југо-источну
Европу (SEETO).
31. У 2014. години је реализован пројекат „Праћење основних обележја саобраћајних
незгода у Србији у складу са CADaS препорукама Европске комисије” који има за циљ
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усклађивање сета података о саобраћајним незгодама који се евидентира у Србији са
препорукама Европске комисије.
32. У октобру 2014. године представници Агенције за безбедност саобраћаја учествовали
су у раду стручне радне групе за имплементацију система безбедности саобраћаја –
„Safe system approach“ OECD-а, која је заседала у Паризу, у оквиру OECD-а и IRTADa.
33. Запослени у Сектору су активно учествовали у активностима које су биле неопходне у
процесу израде Националне стратегије безбедности саобраћаја на путевима.
34. У 2014. години је реализован пројекат „Истраживање индикатора перформанси
безбедности саобраћаја у Србији за 2014. годину“ којим је настављено праћење
вредности индикатора у вези са употребом заштитних система, прекорачењем брзине,
вожњом под утицајем алкохола, употребом дневних светала на возилима и употребом
мобилних телефона за време вожње.
35. Извршено је истраживање у вези са употребом сигурносних појасева као основа за
реализацију кампање „Вежи појас“.
36. Објављен је „Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја у Републици
Србији у 2013. години“ са вредностима основних показатеља безбедности саобраћаја
за Републику Србију у 2013. години.
37. У 2014. години је реализован пројекат „Истраживање ставова учесника у
саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних
проблема и праваца деловања“. Ставови у вези са употребом сигурносних појасева,
вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине и у вези са кажњавањем
учесника у саобраћај приказани су на картама по полицијским управама.
38. Извршено је мапирање актуелних вредности показатеља безбедности саобраћаја на
картама на нивоу полицијских управа у Србији. У зависности од класе којој припада
посматрани индикатор обојене су територије полицијских и то за јавни и саобраћани
ризик у 2014. години, индикаторе који се односе на употребу сигурносних појасева,
заштитних кацига и прекорачење брзине у 2014. години, као и индикатор који се односи
на вожњу под утицајем алкохола у 2013. години. Према полицијским управама
приказане су и заступљености појединих група узрока и видова саобраћајних незгода у
2013. години

Видео спотови који су коришћени у кампањама:
„Смањи доживљај!“
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=we2KLx9cPc4
„За добро свих нас“
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1B4513eGF38
"Безбедност деце у саобраћају"
http://www.youtube.com/watch?v=x5D33TDx3nQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=9j8zS5mzjas&feature=player_embedded
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"Безбедност мотоциклиста у саобраћају"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FokQefl0xUY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dg7WOoY6p8s
"Безбедност возача трактора у саобраћају"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ncaL8xE4mqM
"ПАЖЊА САД! Цртани филм Пажљивко"
http://www.youtube.com/watch?v=J42KR2vBZ9Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=EnBEf0sYDjc&feature=player_embedded

У Сектору за планирање, развој и квалитет обављена су следећа истраживања:
- Истраживање страдања пешака на територији општина у Републици Србији
- Истраживање страдања мотоциклиста на територији општина у Републици
Србији
- Истраживање страдања на пружним прелазима у Републици Србији
- Истраживање страдања у саобраћајним незгодама са теретним возилима у
Републици Србији
- Истраживање страдања у саобраћајним незгодама са тракторима у Републици
Србији
- Истраживање страдања деце на територији општина у Републици Србији
- Истраживање страдања бициклиста на територији општина у Републици Србији
- Реализација истраживачког пројекта за коришћење сигурносног појаса,
безбедносних седишта за децу, заштитних кацига и коришћења мобилног
телефона за време управљања моторним возилом на терену, на територији
Полицијских управа Суботица, Сомбор, Кикинда, Зрењанин, Нови Сад, Сремска
Митровица, Панчево, Шабац, Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Чачак, Ужице,
Пријепоље, Крагујевац и Јагодина;
- Анализа страдања деце пешака у саобраћајним незгодама у 2011. години месечна расподела, основни узроци;
- Припрема и анализа базе података саобраћајних незгода о учешћу младих возача
(16-30 година) у саобраћајним незгодама;
- Израђен је пројектни задатак за израду Базе података о основним обележјима
безбедности саобраћаја и увођењу ГИС-а као алата за праћење обележја
безбедности саобраћаја;
Такође, запослени у Сектору активно су учествовали у активностима које су биле
неопходне у процесу израде Националне стратегије безбедности саобраћаја на путевивма.
Осим тога, урађена је анализа и дато мишљење на достављени нацрт Националне стратегије
безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији за период од 2013. до 2020. године.
Поред наведених истраживања сектор за планирање, квалитет и развој учествовао је у:
• Пројекту „Mетоде праћења индикатора безбедности саобраћаја и њихов значај за
стратешко управљање безбедношћу саобраћаја“
• Пилот пројекту „Мапирање ризика у складу са ЕuroRAP стандардом на деоници пута
Е-75 Београд – Нови сад“
28

Информатор о раду Агенције за безбедност саобраћаја, датум ажурирања 15. новембар 2016.

•
•
•
•

Пилот пројекту „Мапирање ризика у складу са ЕuroRAP стандардом на деоници пута
М-22 Жарково – Прељина“
Анализа страдања деце пешака у саобраћајним незгодама
Анализа страдања возача и путника на мотоциклима у саобраћајним незгодама
Припрема и анализа базе података саобраћајних незгода о учешћу младих возача (1630 година) у саобраћајним незгодама.

Агенција за безбедност саобраћаја склопила је 16. маја 2011. године у Београду
Протокол о међусобној сарадњи са Републичким геодетским заводом.
Агенција за безбедност саобраћаја и Новосадски сајам потписали су 16. априла 2012.
године у Новом Саду Протокол о сарадњи.
Агенција за безбедност саобраћаја и Infostud d.o.o. потписали су 16. маја 2012. године у
Београду Протокол о сарадњи.
Агенција за безбедност саобраћаја и Привредна комора Београда потписали су 3. јула
2012. године у Београду Протокол о сарадњи.
Агенција за безбедност саобраћаја потписала је 02. новембра 2012. године Протоколе о
сарадњи са Саобраћајним и Машинским факултетом Универзитета у Београду.
Агенција за безбедност саобраћаја потписала је 11. јануара 2013. године Протокол о
сарадњи са Удружењем туристичких агенција (YUTA).
Сарадња и координација. Сектор одржава редовну комуникацију са локалним телима за
безбедност саобраћаја. Саветима и припремом докумената потпомогнуто је оснивање више
локалних савета. Као део редовне комуникације, током 2013. и 2014. године, одржано је 5
скупова и 8 регионалних конференција и више појединачних састанака са представницима
локалних самоуправа.
Медији. У Сектору се обављају послови свакодневне комуникације са медијима – организација
гостовања, давање изјава, припрема саопштења, припрема циљаних анализа и истраживања за
потребе објављивања, организација конференција за медије.

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор за превенцију и локалне самоуправе спровео је следеће превентивно-едукативне
активности:
1. „Национална кампања“ која обрађује три теме: сигурносни појас, децу и алкохол.
Сегменти кампање названи су: „Кликни за живот, вежи појас“, „За безбедност деце у
саобраћају. Сви заједно“ и „Ти пијеш, они гину“. Кампања је трајала током периода
мај-децембар 2015. године.
2. Кампања посвећене безбедности младих - „Бирам живот“. Кампања је реализована
током јуна, јула и августа 2015. године.
3. Наставак кампање „Пажљивко“. Кампања је реализована током септембра, октобра и
новембра месеца.
4. Акција поделе брошура за безбедност у летњим месецима. Акција је усмерена према
возачима који користе државне путеве IA реда у Републици Србији. Подела брошура
реализована је током августа на наплатним станицама на аутопуту, у сарадњи са ЈП
„Путеви Србије“.
5. Акција „Налог за безбедно понашање у саобраћају“, која је имала за циљ да скрене
пажњу на штетан утицај алкохола на учеснике у саобраћају. Акција је реализована у
јануару и априлу 2015. године.
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6. Акција посвећена безбедности мотоциклиста „Носи кацигу“, која је организована у
сарадњи са Асоцијацијом мотоциклиста Србије на у априлу 2015. године.
7. Активности поводом глобалне кампање Уједињених нација под називом
„#SaveKidsLives“. Активност је реализована у склопу Треће УН глобалне недеље
безбедности саобраћаја, у периоду од 04. до 11. маја 2015. године.
8. Пројекат „Вршњачка едукација“, у циљу едукације младих за безбедно учествовање у
саобраћају. За потребе пројекта обучена је група средњошколаца из удружења грађана
Центар младих Србије. Ове активности реализоване су током целе 2016. године.
9. Пројекат „Још увек возим, али не ходам“, у сарадњи са Савезом параплегичара и
квадриплегичара Србије, у циљу едукације младих за безбедно учествовање у
саобраћају. Пројекат је реализован током 2015. године.
10. Пилот семинар за васпитаче и учитеље на тему „Савремени приступи у едукацији деце
за безбедно учествовање у саобраћају“. Семинар је припремљен и реализација је почела
у другој половини 2015. године.
11. Пилот пројекат „Такмичење предшколаца и деце нижих разреда основних школа о
познавању саобраћаја“. Такмичење је реализовано у 20 основних школа и 10
предшколских установа на територији Републике Србије, у априлу и мају 2015. године.
12. Учешће на манифестацијама превентивног и едукативног карактера: „Парк фест“ у
Ужицу, Међународни дан младих у Београду, „Прва бразда“ у Врњачкој Бањи, Мото
скуп у Ћуприји, „BabyExit“ у Новом Саду, „На матуру без аутомобила“ у Крагујевцу,
„Изабери безбедно“ у Мариновцу, Фестивал здравља у Београду и Сајму пољопривреде
у Новом Саду.
13. Учешће на конференцији „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, од 22. до 25.
априла у Крагујевцу.
Агенција за безбедност саобраћаја склопила је 18.03.2015. године у Београду Протокол о
међусобној сарадњи са „НИС“ а.д.
Агенција за безбедност саобраћаја склопила је 24.03.2015. године у Београду Протокол о
међусобној сарадњи са Националном возачком академијом – „НАВАК“.
Сарадња и координација. Током фебруара и марта одржавани су састанци са представницима
више од 80 локалних Савета за безбедност саобраћаја.
Током априла, маја и јуна представници Агенције су посетили више од 20 локалних самоуправа
Припрема извештаја о начину трошења финансијских средстава намењених побољшању
безбедности за све локалне самоуправе сачињеног на основу анализе Програма рада и
Извештаја о реализованим активностима локалних Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима.
Организација састанка са градоначелницима и председницима општина у Републици Србији,
у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 19. јуна 2015.
године.
Организација семинара на нивоу округа на тему „Унапређење рада Тела за безбедност
саобраћаја у локалним самоуправама“ за 9 округа током 2015. године.
Видео спотови који су коришћени у кампањама:
„Кликни за живот - ВЕЖИ ПОЈАС.“
https://www.youtube.com/watch?v=DWdVqsrdC4g
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„Бирам живот“
https://www.youtube.com/watch?v=Yiyw8W29BW0
https://www.youtube.com/watch?v=59R6gstD_GY
https://www.youtube.com/watch?v=NLgK5DqTI_M
https://www.youtube.com/watch?v=tSeEkL9Rw3s
https://www.youtube.com/watch?v=xvfmgxAQMns
https://www.youtube.com/watch?v=so6aggpIadU
„За безбедност деце у саобраћају. Сви заједно.“
https://www.youtube.com/watch?v=tSVPs1PZAr8
„Немој да возиш пијан!“
https://www.youtube.com/watch?v=jqDO7xpBrXg

СЕКТОР ЗА ИСТРАЖИВАЊА (ПРЕМА СТАРОЈ СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ)
Подаци о пруженим услугама у периоду од 01.01.2015. до 01.02.2016. године:
1. Праћење стања безбедности саобраћаја и омогућавање јавне доступности података и
извештаја о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији
• Развој јединствене базе података о обележјима безбедности саобраћаја.
•
•
•
•

•
•

Праћење и учествовање у реализацији пројекта "Успостављање WEB GIS апликације за
праћење обележја безбедности саобраћаја" и омогућавање јавне доступности података из
јединствене базе података о обележјима безбедности саобраћаја.
Праћење и учествовање у активностима око расписивања тендера Коридора Србије (кредит
Светске Банке) за набавку Јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја.
Сарадња са Европским саветом за безбедност саобраћаја - ETSC и међународном групом за
базе података и анализу безбедности саобраћаја – IRTAD.
Израда Анализа стања (Извештаја) безбедности саобраћаја за територију сваке локалне
самоуправе на територији Републике Србије (Извештаји за 161 локалну самоуправу). Дошло
се до података о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији и извршено достављање
спроведених анализа локалним самоуправама.
Израда и публиковање Статистичког извештаја о стању безбедности саобраћаја у
Републици Србији за 2014. годину.
Израда и публиковање периодичних извештаја са подацима о стању безбедности саобраћаја
у Републици Србији:

Прегледни извештаји (Fact sheet):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Безбедност деце у саобраћају;
Безбедност возача и путника на мопедима и мотоциклима у Србији;
Безбедност бициклиста у саобраћају;
Анализе стања безбедности саобраћаја по локалним самоуправама;
Безбедност тракториста на путевима у Србији;
Структура погинулих лица у саобраћајним незгодама
Безбедност комерцијалних возила;
Безбедност лица старосне категорије 65+ у саобраћају;
Специфичности саобраћајних незгода у раскрсницама;
Безбедност рањивих учесника у саобраћају.
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Трендови директних показатеља стања безбедности саобраћаја:
−
−
−
−
−

Тренд броја саобраћајних незгода
Тренд броја настрадалих лица у саобраћајним незгодама
Тренд броја настрадалих пешака у саобраћајним незгодама;
Тренд броја настрадалих бициклиста у саобраћајним незгодама;
Тренд броја настрадалих мотоциклиста и мопедиста у саобраћајним незгодама.

Карте показатеља стања безбедности саобраћаја:
−
−
−

Карте са подацима о ризицима страдања учесника у саобраћају
Карте са вредностима индикатора безбедности саобраћаја по полицијским
управама
Карте са приказом ставова учесника у саобраћају

Брошуре
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији,
дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања
Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2014.
години
Поступање учесника у саобраћају након настанка саобраћајне незгоде
Метод бенчмаркинга институција безбедности саобраћаја у локалним
самоуправама у Републици Србији, стратешки значај и потенцијал
Дечија ауто седишта
База података о обележјима безбедности саобраћаја у Србији
Упутство за коришћење тренажера за сигурносни појас
Упутство за коришћење алкометра и наочара за симулацију
Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2015.
години
Карте са приказом ставова учесника у саобраћају

2. Активности усмерене ка јачању система безбедности саобраћаја у Републици Србији
•

•
•
•
•
•
•
•

Учешће у изради Стратегије безбедности саобраћаја Републике Србије 2015-2020. и у
изради Акционог плана за спровођење Стратегије.
Рад на изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, давање
мишљења, образложења и сл.
Предлагање и разрада акција (пројеката) за ИПУ 2015-2017 које су предвиђене у секторском
планском документу SPD 2015-2017, а тичу се унапређења безбедности саобраћаја.
Покретање и праћење реализације пројекта ''Истраживање ставова учесника у саобраћају
на територији Републике Србије''.
Покретање и праћење реализације пројекта "Мерење индикатора перформанси безбедности
саобраћаја за 2015. годину".
Покретање и праћење реализације пројекта "Унапређење квалитета прикупљања и уноса
података о саобраћајним незгодама у складу са CADaS препорукама Европске комисије",
који се односи на обуку полицијских службеника саобраћајне полиције.
Покретање и реализација пројекта ''Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном
нивоу и успостављање система безбедности саобраћаја у локалним самоуправама'', чија
је реализација у току.
У сарадњи са МУП – Управом саобраћајне полиције, су извршене коначне припреме за почетак
процеса прикупљања података о саобраћајним незгодама у складу са CADaS препорукама
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Европске комисије. Од 01.01.2016. године је почело прикупљање података о саобраћајним
незгодама у складу са CADaS препорукама Европске комисије.

3. Активности усмерене ка сарадњи са страним институцијама, научним и стручним
организацијама
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Учешће на састанку SEETO регионалне групе и излагање презентације о стању безбедности
саобраћаја у Србији и напретку у погледу развоја база података о обележјима безбедности
саобраћаја - Брисел, 2015.
Учешће на састанку Пододбора за енерегетику, транспорт, климатске промене, регионални
развој и заштиту животне средине, у циљу придруживања Србије ЕУ, 2-3. јул 2015. године,
у Београду.
Учешће у раду на ''пролећном састанку'' IRTAD међународне групе за базе података и
анализу безбедности саобраћаја – Париз, 2015.
Учешће на Међународној конференцији о безбедности саобраћаја земаља у Дунавској регији –
Љубљана 2015.
Учешће на састанку Билатералног скрининга са представницима Европске комисије за
Преговарачко поглавље XIV – Транспорт, Брисел 2015.
Учешће на међународној конференцији Безбедност саобраћаја у локалној заједници,
Крагујевац 2015.
Учешће на стручном скупу са међународним учешћем Вештачење саобраћајних незгода и
превара у осигурању, Перућац 2015.
Учешће у раду на скупу IRTAD међународне базе података о саобраћајним незгодама Љубљана, 2015.
Учешће на међународној конференцији – симпозијуму „Унапређење полицијских послова
безбедности саобраћаја“, Суботица 2015.
Учешће на међународној конференцији „Безбједност саобраћаја у локалној заједници“, Бања
Лука 2015.
Агенције за безбедност саобраћаја је од 01.01.2016. године постала пуноправни члан IRTAD
group – Међународне базе података о саобраћају и саобраћајним незгодама.

Чланство Агенције за безбедност саобраћаја у међународним организацијама и
сарадња са њима:
1. Од 13.05.2011. године, агенција је пуноправни члан Глобалне организације за превенцију у
друмском саобраћају - PRI (La Prévention Routière Internationale). Седиште организације је у
Холандији јер је и председник из Холандије (правило организације). Линк: http://www.lapri.org.
2. Дана 20.05.2011. године, агенција је потписала споразум о сарадњи са италијанским
институтом за студије у транспорту у оквиру европских интеграција - I.S.T.I.E.E. (Institute for
Transport Studies in the European Economic Integration) из Трста. Линк: http://www.istiee.org.
3. Oд 15.06.2011. године, агенција је пуноправни члан европске организације за примену прописа
у друмском саобраћају - CORTE (Confederation of Organizations in Road Transport Enforcement).
Седиште организације је у Бриселу. Линк: http://www.corte.be.
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

Од 01.01.2012. године, агенција је пуноправни члан европског савета за безбедност саобраћаја
- ETSC (European Transport Safety Council) и учествује у PIN програму ETSC-а, у вези
индексирања стања безбедности саобраћаја на путевима у Европи. Седиште организације је у
Бриселу. Помоћник директора др Јовица Васиљевић је члан експертске PIN Панел групе, коју
чини по један представник из 31 европске земље. Линк: http://www.etsc.eu.
Од 30.03.2012. године, агенција је пуноправни члан европског форума института који се баве
истраживањима у друмском саобраћају - FERSI (Forum of European Road Safety Research
Institutes). Седиште организације је у Бриселу. Линк: http://www.fersi.org.
На дванаестом Конгресу Глобалне организације за превенцију у друмском саобраћају PRI (La
Prévention Routière Internationale), одржаном у Мароку, Маракешу, 6.-8. јун 2012. године,
директор мр Стојадин Јовановић је реизабран за председавајућег Регионалне групе PRI за
земље централне Европе на период од четири године. Линк: http://www.lapri.org.
Oд 2012. године, агенција у својству посматрача учествује у раду Међународне групе за податке
о саобраћају и саобраћајним незгодама - IRTAD (International Road Traffic and Accident Database
- International Traffic Safety Data and Analysis Group-OECD-International Transport Forum).
Седиште организације је у Паризу. Линк: http://www.irtad.net.
Дана 10.01.2013. године, агенција је потписала протокол о међусобној сарадњи са Агенцијом
за безбедност саобраћаја из Бања Луке. Линк: http://www.absrs.org.
Од 01.01.2016. године Агенције за безбедност саобраћаја је постала пуноправни члан IRTAD
group – Међународне базе података о саобраћају и саобраћајним незгодама.

Јавно објављене међународне публикације (извештаји) које садрже статистичке податке о
саобраћајним незгодама и друге податке о Србији, а који су преузети од Агенције за безбедност
саобраћаја:
1. ETSC (2012). 6th PIN Report. A Challenging Start towards the EU 2020 Road Safety Target. Brussels.
Линк: http://www.etsc.eu.
2. IRTAD (2012). Road Safety Annual Report 2011. International Transport Forum. OECD/ITF 2012.
Paris. Линк: http://www.irtad.net.
Учешће Агенције за безбедност саобраћаја у међународним пројектима и истраживањима:
1. Од октобра 2012. године, агенција је посматрач у европском пројекту ROSEE - ROad safety in
South East European regions (Безбедност саобраћаја у регионима југоисточне Европе), који се
кофинансира од стране ЕУ. Главни циљ пројекта је да унапреди координацију у промовисању,
планирању и активностима на националној и регионалној путној (друмској) мрежи, у
регионима југоисточне Европе. Пројекат ће бити завршен у септембру 2014. године. Линк:
http://www.rosee-project.eu/.
2. У периоду фебруар 2011. – децембар 2012. године, агенција је била партнер у европском
пројекту (истраживању) - SARTRE 4 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe) који jе
реализовао истраживање, којим су истражени и анализирани ставови возача моторних возила,
возача двоточкаша и пешака у погледу безбедности саобраћаја на путевима на подручју ЕУ,
Израела и Србије. Линк: http://sartre4.inrets.fr/.
Учешће Агенције за безбедност саобраћаја на важнијим међународним конференцијама и
слично или организација истих у Србији од стране Агенције за безбедност саобраћаја:
1. Конференција о унапређењу стања безбедности саобраћаја у BCES региону (Conference on
improving Road Safety in the BCES Region). Организована у сарадњи са: UN-Economic
Commission for Europe, BSEC-Organization of Black Sea Economic Copperation and Hellenic
Chambers Transport Association. Greece, Ioannina, November 18-19, 2010.
2. Регионални тренинг националних координатора за други Глобални статусни извештај о
безбедности саобраћаја на путевима (Regional Training of National Data Coordinators for the
Global Status Report on Road Safety II), у организацији WHO-World Health Organization.
Switzerland, Geneva, February 6-7, 2011.
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3. Конференција и сајам-најбоља европска пракса у безбедности саобраћаја (Conference and
Exibition-European Best Practices in Road Safety). FERSI-Forum of European Road Safety Institutes
and Hellenic Institute of Transport. Greece, Athens, February 21-22, 2011.
4. Регионални скуп-истраживачке могућности у транспорту за југоисточну Европу у ЕУ
(Brokerage and Networking Event-Transport Research Opportunities for South East Europe in EU),
SEETRANS 2011, Ministry of transport of the Republic of Slovenia, University of Maribor, ETNA
(National Contact Points for Transport) and 7th Framework programme EU. Slovenia, Ljubljana, April
12-13, 2011.
5. Регионална Конференција поводом почетка Декаде акција у безбедности саобраћаја 2011-2020
(Conference - Launching of the Decade of Action (2011-2020) for Road Safety in the UNECE Region).
У сарадњи са UN - Economic Commission for Europe, Министарством унутрашњих послова
Републике Србије и Министарством за инфраструктуру Републике Србије. Србија, Београд, 27.29. април 2011.
6. Регионална конференција о стању безбедности саобраћаја на путевима и састанак PRI
Регионалне групе за земље централне Европе, у оквиру чланства у Глобалној организацији за
превенцију у друмском саобраћају - PRI (La Prévention Routière Internationale). Србија, Београд,
1-2. март 2012.
7. Дванаести Конгрес Глобалне организације за превенцију у друмском саобраћају PRI (La
Prévention Routière Internationale). Мароко, Маракеш, 6.-8. јун 2012.
8. Тридесети (30th) PIN Talk ETSC-а, у оквиру PIN програма ETSC-а (Road Safety Performance
Index) у вези индексирања стања безбедности саобраћаја на путевима у Европи. Србија,
Београд, 20. новембар 2012.

XII ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
I - за 2015. 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.
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). 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 2015. години Агенција ће започети 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 2015. годину планирају се у
висини од 437.800.000 динара.
Сопствени приходи у 2015. години остварени су у износу од 556.172.272 динара, што је
за 27% више у односу на планиране. У 2015. години Агенција је располагала и са 14.031.680
динара пренетог вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2012. годину (на који је
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сагласност дала Влада Републике Србије) и исти су укључени у План набавки Агенције за 2015.
годину.
Детаљан преглед остварених прихода и расхода у периоду 01.01-31.12.2015. године дат је у
следећој табели:
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ
Р.бр.

ОПИС

1
I

2

II
51
512
513
52
520
521
525
526
529
53
531
532
533
534
535
539
54
55
550
551
552
553
554
555
559
56
560

ПРИХОДИ
Наменски приходи из буџета
Приходи од цене услуга коју плаћају корисници
Донације
РАСХОДИ
Трошкови материјала
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада, накнада и остали трошкови рада

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноси на терет послодавца
Трошкови накнада физичким лицима по осталим
уговорима
Трошкови накнада члановима УО
Oстали лични расходи и накнаде
Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Остале услуге
Амортизација
Нематеријални трошкови

Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза и накнада
Остали нематеријални трошкови
Финансијски расходи
Остали финансијски расходи

Сопствени
приходи
3
437.800.000
0
437.800.000
437.800.000

Извршење
4
556.172.272
0
556.172.272
0
259.631.688

15.960.000
8.966.383
11.200.000
5.708.309
4.760.000
3.258.073
147.145.000 130.843.149
99.328.000 92.231.479
17.780.000 16.509.434
12.000.000
3.300.000
14.737.000
121.695.000
3.200.000
10.800.000
7.700.000
1.000.000
87.015.000
11.980.000

9.949.120
3.263.928
8.889.187
66.163.387
1.809.183
1.058.267
1.947.041
471.840
60.351.440
525.616

2.000.000
125.888.000
99.848.000
1.500.000
900.000
600.000
1.500.000
14.800.000
6.740.000
400.000
400.000

0
42.718.800
28.657.249
605.418
611.882
546.770
986.382
10.766.173
544.926
0
0
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57
579
011
023

Остали расходи

Остали непоменути расходи
Стална имовина
Софтвери и лиценце за софтвере
Постројења и опрема

1.000.000
1.000.000
23.712.000
10.960.000
12.752.000

350.000
350.000
10.589.970
5.424.863
5.175.107

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.
II - за 2016. 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. 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). 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 започети 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 2016. годину планирају се
у висини од 550.000.000 динара.
Детаљан преглед остварених прихода и расхода у периоду 01.01-30.09.2016. године дат је у
следећој табели:
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ
Р.бр.

ОПИС

1
I

2

II

ПРИХОДИ
Наменски приходи из буџета
Приходи од цене услуга коју плаћају корисници
Донације
РАСХОДИ

Сопствени
приходи

Извршење

3
4
550.000.000 481.372.225
0
0
550.000.000 481.372.225
0
550.000.000 171.345.898

37

Информатор о раду Агенције за безбедност саобраћаја, датум ажурирања 15. новембар 2016.

51
512
513
52
520
521
525
526
529
53
531
532
533
534
535
539
54
55
550
551
552
553
554
555
559
56
560
57
579
011
023

Трошкови материјала
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада, накнада и остали трошкови рада

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноси на терет послодавца
Трошкови накнада физичким лицима по осталим
уговорима
Трошкови накнада члановима УО
Oстали лични расходи и накнаде
Трошкови производних услуга

Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Остале услуге
Амортизација
Нематеријални трошкови

Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза и накнада
Остали нематеријални трошкови
Финансијски расходи
Остали финансијски расходи
Остали расходи

Остали непоменути расходи
Стална имовина
Софтвери и лиценце за софтвере
Постројења и опрема

23.460.000
16.660.000
6.800.000
154.128.208
97.152.000
17.390.208

5.361.528
5.355.348
6.180
97.054.191
70.215.776
12.568.624

17.000.000
3.300.000
19.286.000
178.399.792
5.000.000
10.200.000
14.939.792
960.000
125.100.000
22.200.000

7.060.428
2.447.943
4.761.420
39.149.360
1.213.559
1.018.072
1.527.549
0
34.780.388
609.791

4.000.000
140.932.000
112.980.000
2.460.000
1.320.000
700.000
3.000.000
15.640.000
4.832.000
600.000
600.000
1.200.000
1.200.000
47.280.000
35.280.000
12.000.000

0
23.514.023
11.728.712
116.801
156.284
311.659
1.759.954
7.974.239
1.466.375
0
0
506.483
506.483
5.760.312
2.444.714
3.315.598

XIII ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У следећој табели је дат План набавки Агенције за 2015. годину.
План набавки за 2015. годину вредности без ПДВ-а
Р.бр.

Предмет набавке

А

УКУПНЕ НАБАВКЕ

Процењена
вредност
208.220.000

Економска
класификacija

Врста
поступка
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Б
В
Б
I
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

17a
17б
II
18
19
20
21
22
23
В
I
1
2
3
4
5
6
7

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОСТАЛЕ НАБАВКЕ
(не примењује се ЗЈН)

188.960.000

УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СВЕГА УСЛУГЕ
Закуп простора за одржавање
наставе и испите
Aвионскe картe
Услуге превођења
Компјутерске услуге
Штампање публикација
Остале услуге штампе
Услуге информисања јавности
Едукативном пропагандне услуге
Ангажовање предавача на
семинарима и испитима (уговори о
делу)
Репрезентација
Услуге науке
Остале специјализоване услуге
Механичке поправке опреме за
саобраћај
Услуге одржавања простора
Објављивање информативних
огласа (инсертација)
Реклама и пропаганда
Стручно усавршавање запослених
Услуга превоза, монтаже,
демонтаже и одржавања постојећих
симулатора у власништву Агенције
Услуга правног саветовања
СВЕГА ДОБРА
Канцеларијски материјал
Гориво
Рачунари
Софтвери
Лиценце
Канцеларијски намештај
УКУПНО ОСТАЛЕ НАБАВКЕ
(не примењује се ЗЈН)
СВЕГА УСЛУГЕ
Услуге доставе
Осигурање запослених
Осигурање возила
Осигурање опреме
Закуп опреме
Остале административне услуге
Одржавање финансијског софтвера

188.960.000
161.200.000

19.260.000

3.000.000
700.000
2.700.000
8.100.000
12.900.000
2.600.000
500.000
5.600.000

421612
422221
423111
423291
423413
423419
423421
423439

МВ
МВ
МВ
МВ
ОП
МВ
МВ
ОП

7.000.000
600.000
16.000.000
43.500.000

423599
423711
424621
424911

РП
МВ
ОП
ОП

2.400.000
3.000.000

425211 и 425219
425119

МВ
МВ

3.000.000
43.600.000
1.000.000

423432
423431
423311

МВ
ОП
МВ

3.000.000
2.000.000
27.760.000
7.500.000
1.800.000
5.500.000
8.000.000
1.960.000
3.000.000

424911
423539

МВ
МВ

426111
426411
512221
515111
515192
512211

ОП
МВ
ОП
ОП
МВ
МВ

19.260.000
15.560.000
400.000
80.000
400.000
160.000
400.000
400.000
400.000

421422
421521
421512
421513
421622
423191
423212
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

37
38
39
40
41
42
II

Одржавање програма за испитивање
возила
Одржавање осталих софтвера
Услуге израде административног
софтвера
Услуге образовања
Котизацијa за семинаре
Котизацијa за стручна саветовања
Остали издаци за стручно
образовање
Оглашавање у Сл-гласнику РС
Објављивање информативних
огласа
Остале опште услуге (клипинг)
Одржавањe рачунарске опреме
Одржавањe електронске опреме
Услуге одржавања софтвера
Одржавање и поправке остале опреме
Одржавање опреме за комуникације
Стручна литература за редовне потребе
Стручна литература за образовање
запослених
Услуге Управе за заједничке послове
републичких органа
Остале угоститељске услуге
Услуге мобилног телефона
Остале стручне услуге
Адвокатске услуге
Редовно одржавање возила
Услуге израде билтена
Одржавање конференција
Извештавање о активностима Агенције
Ангажовање глумца за представу
Пажљивко
Организација јавних часова у
септембру у склопу наставка кампање
„Бирам живот“
Организација трибина за стара лица
Организација 4 манифестације (журке)
у склопу реализације кампање „Бирам
живот“
Организација семинара са локалним
самоуправама
Набавка услуге за потребе вршњачке
едукације
Услуга пресељења
Услуге персонализације лиценце за
предаваче
Организација трибине за младе од
стране особа са инвалидитетом
СВЕГА ДОБРА

400.000
400.000

423212
423212

400.000
330.000
400.000
400.000

423211
423311
423321
423322

400.000
330.000

423399
423432

400.000
400.000
330.000
330.000
400.000
400.000
250.000
400.000

423432
423911
423221
425224
425222
425229
425223
426311

400.000

426312

300.000
300.000
400.000
400.000
400.000
400.000
350.000
400.000
400.000

423621
423621
421414
423599
423521
425219
423411
421612 и 423621
423421

400.000

423599

400.000
400.000

424911
424911

400.000

424911

400.000

423911

400.000
400.000

424911
422911

400.000

423911

400.000
3.700.000

424911
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43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

Уља, мазива и остали мат.за прев.ср.
Материјал за одржавање хигијене
Потрошни материјал и материјал за
посебне намене
Алат и инвентар
Штампачи
Рачунарска мрежа
Телефони
Мобилни телефони
Електронска опрема
Уградна опрема

400.000
250.000

426413 и 426491
426819

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
250.000
400.000
400.000

426911 и 426919
426913
512222
512223
512232
512233
512241
512212

Јавне набавке спроведене у 2015. години
Закључно са 31.12.2015. године покренута су и успешно спроведена тридесетчетири отворених
поступака (од чега један са две партије и један са три партије) и тринаест поступка јавне
набавке мале вредности (од чега један са пет партија, један са једанаест партија и један са
дванаест партија).
Покренути су поступци и закључени уговори за следеће јавне набавке:
ВРСТА ПОСТУПКА Отворени поступак јавне набавке
Р.б.

1.1

1.2

1.3

2

3

4

О п и с
Национална кампања посвећена
унапређењу безбедности саобраћаја
(Партија 1)
Национална кампања посвећена
унапређењу безбедности саобраћаја
(Партија 2)
Национална кампања посвећена
унапређењу безбедности саобраћаја
(Партија 3)
Услуге стручног усавршавања
инструктора вожње
Обрасци Уверења о испитивању
возила, Уверења о испитивању возилаконтролисање возила које се увози као
употребљавано, Потврда о
исправности уређаја и опреме за погон
на возила за нафтни течни гас и
Уверења о исправности тахографа
Израда WEB-ГИС апликације за
представљање обележја безбедности
саобраћаја и праћење стања
безбедности саобраћаја

Угов.вред.
без ПДВ-а

Изабрани понуђач

Balkan medija tim
949.000 DOO
Milk&Honey
29.531.960 communications doo

2.052.420 B.B Advertising DOO
Заједница
саобраћајних школа
8.032.500 РС-Ужице

НБС-Завод за израду
1.852.350 новчаница

1.800.000 GDI GISDATA DOO
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5
6
7

8
9
10
11

12
13

Набавка тонера
Штампање приручника и
евиденционих књижица
Набавка рачунара
Штампање плаката и флајера са
информацијама за возаче којима је
одузета дозвола
Штампање брошура о реализованим
пројектима
Штампање Статистичког извештаја о
стању БС у Србији
Штампање брошуре о реализованом
пројекту „Индикатори 2015“
Штампање мапе ризика страдања у
саобраћају и индикатора за
истраживања која су реализована од
стране Агенције
Општи канцеларијски материјал-прва
фаза
Мерење индикатора перформанси
безбедности саобраћаја за 2015. годину

14

15

16
17

18

19

Штампање радне свеске за полазнике
семинара унапређења знања из
безбедности саобраћаја за 2015. годину
Пројекат "Анализа рада радионица за
тахографе у РС и упоредна анализа са
искуствима из земаља из окружења и
ЕУ, као и анализа степена
имплементације правне регулативе ЕУ
у национално законодавство, у вези
послова са тахографима и упоредна
анализа са земљама окружења"
Штампање књига "Пажљивкова
правила у саобраћају"
Софтвер за „Aутоматизацију процеса
пријављивања, обраде документације и
комуникације између корисника услуга
и Агенције за безбедност саобраћаја“
Софтвер за „Eлектронско полагање
испита у надлежности Сектора за
возаче“

Замена застареле опреме
Анализа образовне потребе деце
предшколског и деце млађег школског
узраста са израдом едукативног
21.1 материјала – Партија 1
21.2 Анализа образовне потребе деце
20

345.612 Perihard inženjering
397.000 ЈП Службени гласник
1.263.373 S&T Serbia d.o.o
MEHANOGRAF-JU
43.150 d.o.o
266.600 ЈП Службени гласник
230.000 COPY CENTAR
41.700 COPY CENTAR

48.000 COPY CENTAR
332.083 Табулир комерц д.о.о
Универзитет у
Београду –
3.800.000 Саобраћајни факултет

574.000 Grafika Galeb d.o.o

Универзитет у
Београду –
930.000 Саобраћајни факултет
6.984.000 Портал д.о.о
Универзитет у
Београду –Машински
950.000 факултет
Универзитет у
Београду –Машински
950.000 факултет
833.928 САГА д.о.о
Универзитет у
Београду –
886.000 Саобраћајни факултет
850.000 Milk&Honey
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22
23

24
25
26

27
28

29

30

31

32
33

34

предшколског и деце млађег школског
узраста са израдом едукативног
материјала – Партија 4
Набавка едукативно пропагандног
материјала за кампању "Безбедност
младих у саобраћају"
Набавка едукативно пропагандних
материјала за кампању "Пажљивко"
Набавка едукативно пропагандних
материјала за кампање у оквиру
пројекта саобраћајног образовања и
васпитања
Обрасци, Уврења и Потврде - друга
фаза
Набавка уређаја за повећање брзине
приступа бази података
Пројекат ''Израда дугорочних планова,
програма и услуга стручног
усавршавања предавача теоријске
обуке''
Тонери за штампаче и фотокопире друга фаза
Реализација пројекта „Утврђивање
образовне потребе лиценцираних
инструктора вожње – истраживање
тренутног нивоа знања и вештина у
односу на неопходне компетенције“
Пројекат „Упоредна анализа система
рехабилитације возача у Европи и
свету са препорукама унапређења
постојећег система рехабилитације
возача у Републици Србији“
Пројекат „Утврђивање образовне
потребе лиценцираних предавача
теоријске обуке кандидата за возаче –
истраживање тренутног нивоа знања и
вештина у односу на неопходне
компетенције“
Пројекат „Анализа образовне потребе
професионалних возача за стицање
''CPC'' у Републици Србији“
Обрасци, Уврења и Потврде - трећа
фаза
Штампање материјала за активности у
области безбедности саобраћаја – II
фаза
СВЕГА Отворени поступак

communications doo

ALL IN ONE BUSINESS

987.900 CENTAR D.O.O
ALL IN ONE BUSINESS

1.192.580 CENTAR D.O.O

ALL IN ONE BUSINESS

993.800 CENTAR D.O.O
НБС-Завод за израду
1.887.000 новчаница
1.480.580 САГА д.о.о
Универзитет у
Београду –
3.630.000 Саобраћајни факултет
Prointer IT Solutions
426.180 and Services doo

Висока техничка
школа струковних
1.120.000 студија Ниш

Висока техничка
школа струковних
980.000 студија Ниш

Универзитет у
Београду –
600.000 Саобраћајни факултет
Универзитет у
Београду –
776.000 Саобраћајни факултет
НБС-Завод за израду
1.553.000 новчаница
ALL IN ONE BUSINESS

397.500 CENTAR D.O.O
79.968.216
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ВРСТА ПОСТУПКА Јавна набавка мале вредности
Р.б.

О п и с

1.

Закуп опреме за полагање испита за
техничара у радионици за тахографе
Превод статистичког извештаја и
репрезентативних брошура
реализованих пројеката
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 1-Београд
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 2-Златибор
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 5-Нови Пазар
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 6-Бор
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 7-Јагодина
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 8-Суботица
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 9-Шабац
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 10-Ниш
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 11-Чачак
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 12-Ваљево
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – прва
фаза Партија 14-Нови Сад
Лиценце за сервере којима се
приступа са интернета
Набавка горива
Штампани материјал за остале
активности
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – друга
фаза Партија 1-Смедерево

2.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
4.
5
6
7.1

Угов.вред.
без ПДВ-а

Изабрани понуђач

175.000 Тахограф Бг
131.670

Akademija OXFORD
Agent DOO

195.000 Београдски сајам

97.500 Мона хотел

50.400 Фондација Хоризонт

50.400

Машинско електро
техничка школа Бор

67.200 Д.О.О Мала пијаца

67.200

Техничка школа
„Иван Сарић“

56.000 АМК Шабац

84.000

Висока Техничка
школа Ниш

84.000

Студентски центар
Чачак

70.000

Техничка школа
Ваљево

73.500

Ауто школа FLOYD
Д.О.О

252.589 САГА д.о.о
1.787.499 НИС а.д
312.750 SD PRESSS D.O.O
РАДНИЧКИ

103.320 УНИВЕРЗИТЕТ
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8

Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – друга
фаза Партија 2-Краљево
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – друга
фаза Партија 3-Зрењанин
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – друга
фаза Партија 4-Ужице
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – друга
фаза Партија 6-Пожаревац
Репрезентација - прва фаза

287.000 Model 5 d.o.o

9

Набавка авио карата

700.000 ТП Младост турист

7.2

7.3

7.4

7.5

10

Обука за рад EsriArcGIS
Закуп простора за сертификацију,
11.1 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 1- Београд
Закуп простора за сертификацију,
11.2 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 2- Златибор
Закуп простора за сертификацију,
11.3 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 3- Врњачка Бања
Закуп простора за сертификацију,
11.4 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 4- Јагодина
Закуп простора за сертификацију,
11.5 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 5- Суботица
Закуп простора за сертификацију,
11.6 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 6- Шабац
Закуп простора за сертификацију,
11.7 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 7- Ниш
Закуп простора за сертификацију,
11.8 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 8- Ваљево
Закуп простора за сертификацију,
11.9 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 9- Нови Сад
Закуп простора за сертификацију,
11.10 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 10- Нови Пазар
Закуп простора за сертификацију,
11.11 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 11- Бор

Електро-саобраћајно
115.920 техничка школа
„Никола Тесла“
70.000 023 д.о.о Зрењанин

53.550 Сигнал – обука ДОО

53.500 Политехничка школа

297.792 GDI GISDATA DOO
194.500 Београдски сајам

136.500

83.333

Mona Hotel
Management
Гратим ДОО Врњачка
Бања

67.200 Д.О.О. Мала Пијаца

53.970

Техничка школа "Иван
Сарић“

69.400 АМК Шабац

88.200

Висока Техничка
школа Ниш

64.000

АМСС Бајина Баштаогранак Ваљево

67.200

Ауто школа FLOYD
Д.О.О

35.000 Фондација Хоризонт
Машинско35.000 електротехничка
школа
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Закуп простора за сертификацију,
11.12 предавања, испите и семинаре - трећа
фаза Партија 12- Врање
Обука запослених за рад са базама
12
података које су израђене у SQL-у
13

Превођење и стручна редактура
УНЕЦЕ Правилника
СВЕГА Јавна набавка мале вредности

29.960

Техничка школа
Врање

49.000 CPU d.o.o
Преводилачка
839.300 агенција VERSUS
PREVODI
6.755.604

ВРСТА ПОСТУПКА Јавна набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
по члану 39.2
Р.б.

О п и с

1.

Набавка дискова за мрежно
складиштење
Извештавање о активностима Агенције
Закуп мерно – техничке опреме за
полагање испита за техничара у
радионици за тахографе
Каско осигурање службених
аутомобила
Набавка електронске опреме
Набавка клима уређаја
Одржавање софтвера за испитивање
возила и опреме
Одржавање скупа са представницима
локалних самоуправа
Набавка летњих гума за службена
возила
Набавка допунских дискова за
складиштење података
Продужење гаранције сервера
Набавка штампача
Праћење информација – прес клипинг
Продужење гаранције рачунарске
опреме
Превоз књига „Пажљивкова правила у
саобраћају“
Набавка кацига за мотоциклисте
Сервисирање фотокопир апарата
Одржавање финансијског софтвера
NextBiz
Набавка штампача
Организација трибинa за младе од
стране особа са инвалидитетом

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Угов.вред.
без ПДВ-а

Изабрани понуђач

94.395 Mikro Princ
399.948 Танјуг
185.000 Тахограф Бг
137.600 Тиглав осигурање
47.400 Grappolo plus
58.500 Vektor MASS D.O.O
Машински факултет,
300.000
Београд
393.200 SVA D.O.O
147.033 Ауто сервис Добрић
101.578 Digit d.o.o
387.000 САГА д.о.о
100.908 Aigo Business system
198.000 Ninamedia kliping d.o.o
198.002 САГА д.о.о
235.590 CITY EXPRESS DOO
72.000 GUEVERA
130.050 Оригинал
396.000 BIT Impeks
245.100 ALTI d.o.o
377.520

САВЕЗ
ПАРАПЛЕГИЧАРА И
КВАДРИПЛЕГИЧАРА
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(жртава саобраћајних незгода)
ALL IN ONE BUSINESS

21.

Штампање билтена Агенције

399.000 CENTAR D.O.O

22.

Каско осигурање службених возила

213.508 Београд

23.

Осигурање запослених

24.

Набавка мобилних телефона

39.528 Београд
209.817 ALTI d.o.o

СВЕГА Јавна набавка на коју се не
примењује Закон о јавним набавкама

ДДОР Нови Сад Огранак
ДДОР Нови Сад Огранак

5.066.677

У следећој табели је дат План јавних набавки Агенције за 2016. годину.
План јавних набавки за 2016. годину вредности без ПДВ-а
Редни
Предмет набавке
број
А
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
I
УСЛУГЕ
Закуп простора за одржавање
1
наставе и испите
2
Aвионскe картe
3
Услуге превођења
4
Компјутерске услуге
5
Штампање публикација
6
Остале услуге штампе
7
Едукативном пропагандне услуге
Ангажовање предавача на
семинарима и испитима (уговори о
8
делу)
9
Репрезентација
10
Услуге науке
11
Остале специјализоване услуге
Механичке поправке опреме за
12
саобраћај
13
Услуге одржавања простора
14
Реклама и пропаганда
15
Стручно усавршавање запослених
16
Услуга правног саветовања
II
ДОБРА
17
Канцеларијски материјал
18
Гориво
19
Рачунари
20
Софтвери
21
Лиценце
22
Канцеларијски намештај
Пнеуматици за службене
23
аутомобиле

Процењена
вредност
257.520.000
209.220.000

Економска
класификација

Врста
поступка

4.900.000
1.000.000
1.700.000
13.600.000
8.870.000
4.100.000
5.000.000

421612
422221
423111
423291
423413
423419
423439

МВ
МВ
МВ
ОП
ОП
МВ
ОП

7.000.000
800.000
31.100.000
38.800.000

423599
423711
424621
424911

РП
МВ
ОП
ОП

3.000.000
3.000.000
83.500.000
1.350.000
1.500.000
48.300.000
6.500.000
4.000.000
4.000.000
25.100.000
4.300.000
3.000.000

425211 и 425219
425119
423431
423311
423539

МВ
МВ
ОП
МВ
МВ

426111
426411
512221
515111
515192
512211

ОП
МВ
МВ
ОП
МВ
МВ

1.400.000

426491

МВ
47

Информатор о раду Агенције за безбедност саобраћаја, датум ажурирања 15. новембар 2016.

Јавне набавке спроведене у 2016. години
Закључно са 30.09.2016. године покренута су и успешно спроведена тридесет и два отворена
поступка и двадесет поступка јавне набавке мале вредности (од чега: један са две партије, један
са седам партија и један са тринаест партија).
Покренути су поступци и закључени уговори за следеће јавне набавке:
ВРСТА ПОСТУПКА Отворени поступак јавне набавке
Р.б.

О п и с

1.

Општи канцеларијски материјал-I део

2.

Обрасци, Увeрења и Потврде – I део

3.

4.
5.

Пројекат „Израда дугорочних планова,
програма и услуга стручног усавршавања
инструктора вожње и испитиваче“ – I део
Штампање брошуре намењене промовисању
безбедности двоточкаша и брошура
намењених промовисању безбедности
мотоциклиста и мопедиста

Угов.вред.
Изабрани понуђач
без ПДВ-а
192.510 Табулир комерц д.о.о
НБС-Завод за израду
1.483.500 новчаница
Заједница саобраћајних

2.488.420 школа РС-Кикинда
BIRFOGRAF COMP
397.400 d.o.o
13.000.000 BLOCK&ROLL d.o.o

6.

Медијски пласман кампања - I део
Промотивни видео спот намењен
мотоциклистима и бициклистима

7.

Софтверски пакет за оптимизацију и доградњу
апликације за испитивање и контролисање
возила и база података које се користе у
Агенцији за безбедност саобраћаја

Универзитет у
Београду –Машински
1.400.000 факултет
ALL IN ONE BUSINESS
3.186.200 CENTAR D.O.O

13.

Едукативно пропагандни материјали за
децу и младе
Промотивни материјал за
мотоциклисте, бициклисте и
мопедисте
Анализе ефеката кампања
Набавка тонера
Развој методологије бенчмаркинга
безбедности саобраћаја у затвореним
системима
Истраживање индикатора
перформанси безбедности саобраћаја
за 2016. годину

14.

Припрема стручне литературе у складу
са садржајем програма семинара
унапређења знања за техничара у
радионици за тахографе

Универзитет у
Београду –
1.485.000 Саобраћајни факултет

15.

Израда нових епизода анимираних
филмова Пажљивко

1.937.000 Moskito adv d.o.o

16.

Упоредна анализа постојећих
система обуке за стицање „ЦПЦ“ у земљама

1.175.000 Универзитет у

8.

9.
10.
11.

12.

997.300 Moskito adv d.o.o

ALL IN ONE BUSINESS

989.000 CENTAR D.O.O
2.495.000 Ninamedia kliping d.o.o
529.005 Perihard inženjering

1.450.000 AMSS-CVM DOO
Универзитет у
Београду –
3.666.667 Саобраћајни факултет
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17.

ЕУ и земљама окружењу, уз дефинисање
предлога оптималног модела за примену у
Републици Србији“
Кампања посвећена безбедности саобраћаја у
току летњих месеци

19.

Пројекат „Израда дугорочних планова,
програма и услуга стручног усавршавања
предавача
Успостављање система електронског
управљања документима тзв. DMS – Document
management system у Агенцији за безбедност
саобраћаја

20.

Унапређење система испитивања и контролисања
возила, приказ стања у окружењу и предлог мера за
унапређење система у РС и хармонизација прописа
и процедура у области испитивања возила са
уграђеним уређајем за погон возила на
алтернативна горива и возила која се увозе као
употребљавана

18.

24.

Приручник за унапређење безбедности путева
са предлогом мера и могућностима локалног
управљача пута и земљишта за смањење
утицаја пута и путне околине на настанак
саобраћајних незгода
Израда студије за избор деоница и локација за
примену ИТС – уређаја за аутоматску
контролу брзине на државним путевима
Штампање: брошура реализованих пројеката,
„Статистичких извештаја о стању БС у Србији
у 2015. Години“ и приручника за унапређење
безбедности путева
Штампа књиге „Пажљивкова правила у
саобраћају

25.
26.

Кампања „Лична прича“
Тонери колор за штампаче и фотокопире

27.

Обрасци, Увeрења и Потврде – II део
Развој и ефикасна примена техничких прописа
у области хомологације возила у Републици
Србији

21.
22.

23.

28.

29.

30.
31.
32.

Развој софтверске апликације за идентификацију
опасних места – „црних тачака“ и опасних деоница
на путевима Републике Србије у оквиру јединствене
базе података о обележјима безбедности саобраћаја
Прилагођавање WEB-GIS апликације променама
базе података о саобраћајним незгодама због
прилагођавања CADaS препорукама Европске
комисије- Унапређење у оквиру Јединствене базе
података о обележјима безбедности саобраћаја

Пројекат саобраћајног образовања и
васпитања

Медијски пласман кампања - II део
СВЕГА Отворени поступак

Београду –
Саобраћајни факултет
2.000.000 Moskito adv d.o.o
Универзитет у
Београду –
3.437.500 Саобраћајни факултет

4.986.112 ASW Inženjering d.o.o

Универзитет у
Београду –Машински
2.400.000 факултет

1.510.000 „S PROJEKT“ D.O.O
2.430.000 AMSS-CVM DOO

694.466 BIROGRAF COMP DOO
7.275.000 Портал доо
Cinnamon Production
3.450.000 d.o.o
229.700 Ribbon-CMS d.o.o
НБС-Завод за израду
1.496.000 новчаница
Универзитет у Београду

2.750.000 –Машински факултет

1.480.000 AMSS-CVM DOO

1.194.000 GDI GISDATA DOO
3.170.000 Удружење Атлас
14.400.000 BLOCK & ROLL D.O.O
89.774.780

ВРСТА ПОСТУПКА Јавна набавка мале вредности
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Р.б.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

О п и с
Набавка шасија за проширење
складишта података
Закуп просторија за потребе испита
за техничаре у радионицама за
тахографе
Лиценце за заштиту наменских
апликативних сервера
Штампање брошура и осталих
материјала
Репрезентација 1
Механичке поправке опреме за
саобраћај – I део
Набавка горива
Штампани материјали за остале
активности, плаката и флајера са
информацијама за возаче којима је
одузета возачка дозвола

Угов.вред.
без ПДВ-а

Изабрани понуђач

649.887 САГА д.о.о
200.000 AMK Јединство д.о.о
960.000 Net++technology d.o.o
3.636.000

BIRFOGRAF COMP
d.o.o

240.241 EuroElite DOO
1.000.000 Еуро Сумар д.о.о
3.305.610 EKO SERBIA A.D

BIRFOGRAF COMP
448.140 d.o.o

Набавка рачунара – I део
Превођење брошура и других
публикација Сектора за истраживања

779.422 Japi Com doo
Akademija OXFORD
42.229 Agent DOO

Обука запослених за рад у Microsoft
Office програмском пакету (Access,
Word, Excel, Power Point) – напредни
ниво

169.000 CPU d.o.o

Обука запослених за рад са базама
података које су израђене у SQL-у
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – I део
Партија 1- Јагодина
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – I део
Партија 2- Краљево
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – I део
Партија 4- Ниш
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – I део
Партија 5- Ваљево
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – I део
Партија 7- Нови Пазар
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – I део
Партија 10- Пожаревац
Закуп простора за сертификацију,
предавања, испите и семинаре – I део

491.000 CPU d.o.o

117.600 Д.О.О. Мала Пијаца

98.000 Autocad
ВТШ струковних
210.840 студија Ниш
Техничка школа,
139.999 Ваљево

109.200 Фондација Хоризонт

131.000 Политехничка школа
110.000 АМСС СД д.о.о
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Партија 11- Смедерево
Лиценце за унапређење процеса
пословања – Партија 1
Лиценце за унапређење процеса
пословања – Партија 2

281.160 Extreme d.o.o.
Prointer IT Solutions
606.096 and Services doo

15.

Обука запослених у Агенцији за
припрему, писање и управљање EУ
пpojeктима из фондова

Балканска
300.000 безбедносна мрежа

16.

Набавка уређаја за повезивање сервера са
складиштем података са великим протоком

17.
18.

Набавка скенера
Лиценце за сервере и радне станице

14.1
14.2

19.1
19.2
19.3

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 1- Нови Сад
Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 2- Ужице
Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 3- Врање

696.832 САГА д.о.о.
148.000 ИНФОРМАТИКА а.д.
1.396.495 САГА д.о.о.
210.000 АМК НОВИ САД ДОО
93.940 Сигнал - обука ДОО
109.200 ЈУГЕЛЕКТРО Д.О.О

19.4

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 4- Суботица

Техничка школа
91.000 „Иван Сарић“

19.5

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 5- Зрењанин

91.000 „023“ Д.О.О

19.6

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 6- Чачак

19.7

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 7- Чачак

19.8

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 8- Крагујевац

132.000 Политехничка школа

19.9

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 9- Крушевац

131.810 Прва техничка школа

19.10

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 10- Вршац

91.000 АШ БОСС ДОО

19.11

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 12- Вршац

56.000 "Вук Караџић"

19.12

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 13- Сремска Митровица

74.872 СТР АУТО-МАЧВА

Студентски центар
154.000 Чачак

95.900 АМК Шабац

Центар за културу
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19.13
20.

Закуп простора за сертификацију,
предавања испите и семинаре - II део Партија 14- Сокобања

70.000 Uzor TP PTR

Услуге превођења књиге
'''Пажљивкова правила у саобраћају''
на језике националних мањина

Halifax Consulting
52.000 d.o.o

СВЕГА Јавна набавка мале
вредности

17.719.473

XIV ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Финансијским планом Агенције нису предвиђена средства, нити је предвиђена
могућност давања помоћи било којим категоријама привредних субjеката или становништва.
XV 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

Опис

Износ

1

Директор

2

Руководиоци

3

Висока стручна спрема

4

Виша стручна спрема

68.213

5

Средња стручна спрема

43.111

149.600
од 103.035 до 128.281
од 79.267 до 91.308

XVI 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 31.12.2015. године, Агенција располаже средствима рада
следеће вредности:
Р.бр.
1
2
3
4

О п и с
Канцеларијска опрема
Рачунарска опрема
Опрема за копнени саобраћај
Комуникациона опрема

Садашња вредност
1.371.387
21.667.690
10.009.605
251.780
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5

Електронска и фотографска опрема

2.242.775

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.

XVII ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

У Агенцији се подаци чувају у два облика - на пaпиру и у електронском облику.
1. 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.
2. Документација у електронском облику
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
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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.
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.

XVIII 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
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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

XIX 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
– 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;
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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
– 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.).
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Информатор о раду Агенције за безбедност саобраћаја, датум ажурирања 15. новембар 2016.

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.
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