
На основу члана 20. став 4. 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), 

Управни одбор Агенције за безбедност саобраћаја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о програму и начину полагања испита за техничара 
у радионици за тахографе 

(„Службени гласник РС“, број 99/2011 од 27.12.2011. године) 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се садржина програма и начин полагања испита из области 

познавања, испитивања и уградње тахографа, за техничара у радионици за тахографе. 

II. ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ И НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРА У 
РАДИОНИЦИ ЗА ТАХОГРАФЕ 

1. Програм испита 

Члан 2. 
Полагање испита за техничара у радионици за тахографе спроводи се према Програму за 

полагање испита за техничара у радионици за тахографе (Прилог 1.), који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

2. Начин полагања испита 

Члан 3. 
Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) организује и спроводи испит 

провере знања за техничаре у радионици за тахографе из области познавања, испитивања и 

уградње тахографа (у даљем тексту: испит). 

Члан 4. 
Лице које жели да полаже испит подноси Пријаву за полагање испита за техничара, 

најкасније 7 дана пре полагања испита. 

Испитне рокове из става 1. овог члана одређује Агенција, у складу са процењеним 

потребама и бројем поднетих пријава. 

Пријава се подноси на обрасцу (Образац 1.), који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

Члан 5. 
Испит се полаже пред комисијом за полагање испита, коју образује Агенција. 

Испитна комисија се састоји од председника и два члана. 

Агенција може да ангажује за члана комисије стручно лице које испуњава следеће услове: 



1) потврду издату од произвођача тахографа или испитне опреме да је квалификован да 

се бави обуком техничара за обављање послова прегледа тахографа; 

2) радно искуство на пословима прегледа тахографа од најмање пет година; 

3) да није у радном односу у радионици за тахографе. 

Члан 6. 
Испит се састоји из теоријског и практичног дела. 

Теоријски део испита се полаже писмено, путем тестова, и усмено пред комисијом. 

Кандидат који освоји најмање 70% од укупног броја предвиђених бодова на тестовима – 

појединачно из сваке области према Програму из члана 2. овог правилника и тачно одговори на 

сва питања на усменом делу, сматра се да је положио теоријски део испита. 

Након положеног теоријског дела испита приступа се практичном делу испита. 

Практични део испита полаже се на возилу са уграђеним тахографом, на полигону са 

обележеном мерном стазом или на мерним ваљцима. 

Кандидат који успешно демонстрира послове према Програму из члана 2. овог 

правилника, сматра се да је положио практични део испита. 

Члан 7. 
Ако кандидат не приступи полагању испита или одустане од започетог полагања испита 

сматраће се да није положио испит. 

Кандидату који, из оправданих разлога (болест и сл.), не приступи полагању испита 

Пријава ће важити и у наредном испитном року. 

Члан 8. 
О полагању испита води се Записник о полагању испита за техничара у радионици за 

тахографе (Образац 2.), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Кандидату који положи испит издаје се Уверење о положеном испиту за техничара у 

радионици за тахографе – на обрасцу (Образац 3.), који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

На захтев кандидата који није положио испит, испитна комисија је дужна да укаже 

кандидату на грешке које је учинио. 

Члан 9. 
Агенција води евиденцију о издатим Уверењима о положеном испиту за техничара у 

радионици за тахографе и о Записницима о полагању испита за техничара у радионици за 

тахографе. 

Члан 10. 
Трошкове полагања испита и издавања Уверења о положеном испиту за техничара у 

радионици за тахографе сноси кандидат. 

III. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

Члан 11. 



Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

Број 221-06-00-00036/2011-01 
У Београду, 13. децембра 2011. године 

Председник Управног одбора, 
проф. др Милан Јанић, с.р. 

  



Прилог 1. 

ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРА 
У РАДИОНИЦИ ЗА ТАХОГРАФЕ 

Теоријски део испита обухвата: 

1) законске основе: 
(1) познавањe прописа којима је регулисана област тахографа и граничника 

брзине; 
2) уређаји: 

(1) познавање техничких и функционалних карактеристика аналогних и 
дигиталних тахографа; 

(2) познавање тумачења записа са тахографског листића и меморијске картице; 
(3) преузимање и архивирање података; 
(4) познавање типова граничника брзине; 

3) познавање послова које обавља радионица: 
(1) уградња; 
(2) активација; 
(3) контрола и преглед/калибрација; 
(4) демонтажа дигиталног тахографа; 
(5) контрола граничника брзине; 

4) евиденције о обављеним пословима: 
(1) вођење евиденције о извршеним пословима уградње, активације, прегледа, 

оправке и демонтаже тахографа; 
(2) вођење евиденције о издатим Уверењима о исправности тахографа, записника и 

потврда. 

Практични део испита обухвата: 

1) идентификацију и утврђивање техничких карактеристика свих типски одобрених 
тахографа и граничника брзине; 

2) демонстрацију рада на мерно-техничкој опреми која је дефинисана у члану 15. 
Правилника о радионицама за тахографе (Гласник РС, број 67/11); 

3) демонстрацију рада на рачунару и коришћење софтвера за чување података 
везаних за послове на тахографу и штампање Уверења о исправности тахографа; 

4) демонстрацију послова уградње, активације, контроле, прегледа и демонтаже 
тахографа. 

  



 
  



 
  



 


