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ПРЕДЛОГ 
 

На основу члана 263. став 4. и члана 341. став 1. тачка 20. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11), на 
предлог Агенције за безбедност саобраћаја,  

Министар унутрашњих послова доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 

о контролорима техничког прегледа 
 

1. Уводна одредба 
Члан 1. 

Овим правилником прописује се наставни програм обуке контролора техничког 
прегледа (у даљем тексту: контролора), начин организовања и спровођења стручног 
испита за контролора техничког прегледа, програм унапређења знања и вештина 
контролора техничког прегледа, начин организовања и спровођења провере знања и 
вештина контролора техничког прегледа, садржај и изглед дозволе (лиценце) за 
контролора техничког прегледа и начину вођења евиденција о издатим дозволама 
(лиценцама). 
 

2. Програм обуке контролора техничког прегледа 
Члан 2. 

Програм обуке контролора техничког прегледа садржи два дела и то: програм 
теоријске обуке и програм практичне обуке.   

Програм теоријске обуке обухвата следеће области и то: 
1) основи безбедности саобраћаја на путевима: 

(1) систем безбедности саобраћаја и његови основни елементи; 
(2) значај и утицај техничке исправности возила на безбедност 

саобраћаја; 
(3) појам и значај техничког прегледа возила; 

2) безбедност саобраћаја на путевима – прописи и техничка документација: 
(1) Закон који уређује безбедност саобраћаја на путевима: 

 основни појмови, 
 возило (опште одредбе, испитивање возила, идентификациона 

ознака возила), 
 технички преглед моторних и прикључних возила (опште одредбе, 

контролори техничког прегледа возила, редовни технички прегледи 
возила, ванредни технички прегледи возила, контролни технички 
прегледи возила, казнене одредбе), 

(2) правилник који уређује технички преглед возила: 
 садржај правилника и проблематика коју прописује, 
 значај правилника за технички преглед возила; 

(3) правилник којим је уређена подела моторних и прикључних возила, 
као и услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у 
погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и 
техничких норматива: 
 садржај правилника и проблематика коју прописује, 
 значај правилника за технички преглед возила; 

(4) правилник који уређује начин употребе и коришћења тахографа: 
 садржај правилника и проблематика коју прописује, 
 значај правилника за технички преглед возила; 
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(5) пропис који уређује време одмора и управљања возача моторних 
возила, када обављају међународни превоз, као и о примени система 
дигиталних тахографа: 
 садржај уредбе и проблематика коју прописује, 
 значај уредбе за технички преглед возила; 

(6) пропис који уређује испитивање возила: 
 садржај прописа и проблематика коју прописује, 
 значај прописа за технички преглед возила; 

(7) прописи којима се регулише место и начин утискивања и значење 
идентификационе ознаке и ознаке мотора, као и документација о 
месту утискивања за поједине марке и типове возила; 
 садржај прописа и проблематика коју прописује, 
 значај прописа за технички преглед возила; 

(8) пропис који уређује регистрацију моторних и прикључних возила: 
 одредбе закона о регистрацији моторних и прикључних возила 

(опште одредбе, регистарске таблице, привремена регистрација); 
 садржај правилника и проблематика коју прописује, 
 значај ових прописа за технички преглед возила; 

(9) база података о техничким карактеристикама моторних и прикључних 
возила, који су од значаја за примену прописа о безбедности 
саобраћаја на путевима, 

(10) српски стандарди, техничка документацијa произвођача о возилу; 
3) идентификационе ознаке возила - прописани услови и начин прегледа: 

(1) прописани услови, садржај и начин постављања; 
(2) утврђивање идентификационих ознака возила и начин њиховог 

евидентирања; 
(3) утврђивање постојања сумње у оригиналност; 
(4) појавни облици неисправности идентификационих ознака; 

4) уређаји и опрема на возилу – прописани услови, начин функционисања и 
начин њиховог прегледа: 
(1) уређаји за управљање; 
(2) уређаји за заустављање; 
(3) светлосно и светлосно сигнални уређаји; 
(4) уређаји који омогућавају нормалну видљивост; 
(5) уређаји за давање звучних знакова; 
(6) уређаји за контролу и давање знакова; 
(7) уређаји за одвођење и регулисање издувних гасова; 
(8) уређаји за спајање вучног и прикључног возила; 
(9) уређај за кретање возила уназад; 
(10) уређаји за ослањање; 
(11) уређаји за кретање; 
(12) електро уређаји и инсталација; 
(13) погонски уређај – мотор; 
(14) уређаји за пренос снаге; 
(15) делови возила од посебног значаја за безбедност саобраћаја; 
(16) опрема возила;  

5) уређаји и опрема за вршење техничког прегледа возила и начин њиховог 
коришћења: 
(1) уређаји који представљају мерила; 
(2) остали уређаји; 
(3) опрема; 
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6) начин вршења техничког прегледа возила и утврђивање техничких 
карактеристика возила: 
(1) технологија вршења техничког прегледа; 
(2) услови за вршење техничког прегледа возила; 
(3) идентификација возила; 
(4) утврђивање техничких карактеристика; 
(5) преглед уређаја и опреме на возилу; 
(6) одређивање степена неисправности дела уређаја и опреме, уређаја и 

опреме, односно возила у целини; 
(7) сачињавање и овера прописаних евиденција о техничком прегледу: 

 потврда о техничкој исправности возила,  
 извештај о утврђеном стању возила, 
 извештај о утврђеним техничким карактеристикама возила, 
 регистар о извршеним техничким прегледима возила, 
 записник о извршеном техничком прегледу возила, 
 записник о утврђивању техничких карактеристика возила, 
 статистички извештаји, 
 видео запис снимљен видео системом, 
 фото документација. 

 
Члан 3. 

Програм практичне обуке обухвата следеће области и то:  
1) технолошка линија за вршење техничког прегледа и њена организација: 

(1) подела технолошке линије на радна места; 
(2) расподела радних операција по радним местима; 

2) уређаји и опрема за вршење техничког прегледа возила – руковање и 
примена: 
(1) уређаји који представљају мерила: 

 уређај за мерење сила кочења на обиму точкова, 
 уређај за мерење димности издувних гасова дизел мотора, 
 уређај за мерење емисије издувних гасова мотора са активним 

паљењем, 
 уређај за мерење притиска у пнеуматицима, 
 уређај за проверу усмерености светала и интензитета осветљености, 
 уређај за мерење времена, 
 уређај за мерење брзине мопеда и мотоцикала, 
 уређај за мерење успорења возила, 
 уређај за мерење осовинског оптерећења возила, 
 уређај за мерење нивоа звука, 
 уређај за мерење садржаја влаге у кочној течности, 
 мерне траке за мерење дужине, 
 помично мерило дужине, 
 калибре за проверу уређаја за спајање вучног и прикључног возила. 

(2) остали уређаји: 
 уређај за контролу зазора везе точкова и шасије и управљачког 

механизма са најмање осам смерова развлачења, 
 каналска дизалица за подизање појединачне осовине возила, 
 уређај за функционалну контролу електричних прикључака за 

прикључна возила, 
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 уређај за контролу непропусности гасне инсталације возила са 
погоном на гас, 

 компресор, 
 уређај за проверу исправности кочног система прикључних возила 

са инерционом командом, 
 уређај који има могућност провере исправности система за 

упозоравање на неисправност опреме за регулисање аеро загађења 
преко OBD прикључка возила. 

(3) опрема: 
 дигитални фотоапарат, 
 каталог боја возила, 
 остала опрема неопходна за извођење прописаних операција; 

3) утврђивање испуњености услова за вршење техничког прегледа возила; 
(1) редовног и ванредног техничког прегледа возила; 
(2) контролног техничког прегледа возила; 

4) извођење радних операција на радним местима: 
(1) идентификација возила; 
(2) начин прегледа: 

 уређаја за управљање, 
 уређаја за заустављање (кочни систем), 
 уређаја за осветљавање пута, означавање возила и за давање 

светлосних знакова,  
 уређаја који омогућавају нормалну видљивост,  
 уређаја за давање звучних знакова,  
 уређаја за контролу и давање знакова,  
 уређаја за одвођење и регулисање издувних гасова,  
 уређаја за спајање вучног и прикључног возила,  
 уређаја за кретање возила уназад,  
 уређаја за ослањање,  
 уређаја за кретање и осовине, 
 електро уређаја и инсталација, 
 погонског уређаја – мотора, 
 уређаја за пренос снаге (трансмисије), 
 делова возила од посебног значаја за безбедност саобраћаја, 
 опреме возила; 

(3) утврђивање неисправности дела уређаја и опреме, односно уређаја и 
опреме; 

(4) одређивање степена неисправности дела уређаја и опреме, уређаја и 
опреме, односно возила у целини; 

5) коришћење базе података о техничким карактеристикама моторних и 
прикључних возила; 

6) утврђивање појединих техничких карактеристика возила; 
7) примена технологије вршења техничког прегледа за одређене врсте 

возила: 
(1) мотоцикла;  
(2) путничког возила; 
(3) теретног возила; 
(4) прикључног возила; 
(5) аутобуса; 
(6) трактора; 
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(7) прикључног возила за трактор; 
8) попуњавање и издавање докумената: 

(1) потврда о техничкој исправности возила;  
(2) извештај о утврђеном стању возила; 
(3) регистрациони лист; 
(4) извештај о утврђеним техничким карактеристикама возила; 

9) вођење прописаних евиденција: 
(1) регистар о извршеним техничким прегледима возила; 
(2) записник о извршеном техничком прегледу возила; 
(3) записник о утврђивању техничких карактеристика возила; 
(4) сачињавање статистичких извештаја; 
(5) видео запис снимљен видео системом; 
(6) фото документација. 

 
3. Стручни испит за контролора 

Члан 4. 
Стручни испит за контролора организује и спроводи Агенција. 
Стручни испит се организује за контролора који ће вршити технички преглед: 

1) возила чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg; 
2) свих возила чији се технички преглед врши. 

Трошкове стручног испита за контролора сноси кандидат. 
 

Члан 5. 
Стручни испит се полаже пред комисијом за полагање стручног испита (у 

даљем тексту: комисија) коју образује Агенција. 
Комисију чине два члана, од којих једног одређује Агенција, а другог надлежна 

организациона јединица Министарства унутрашњих послова. 
Члан комисије мора да испуњава следеће услове:  

1) завршене студије II степена (дипломске академске студије-master, VII-1) 
саобраћајног факултета (одсек друмски саобраћај и транспорт), односно 
машинског факултета (одсек мотори са унутрашњим сагоревањем, 
односно моторна возила); 

2) најмање три године радног искуства у области безбедности друмског 
саобраћаја, односно експлоатације возила; 

3) да је радно ангажован на: пословима обуке контролора или пословима 
надзора у области вршења техничког прегледа возила или другим 
пословима безбедности друмског саобраћаја или образовном, научном и 
истраживачком раду у области безбедности саобраћаја, развоја моторних 
возила или експлоатације возила. 

 
Члан 6. 

Агенција у току календарске године организује полагање стручног испита у два 
редовна испитна рока, а може организовати и ванредне испитне рокове у зависности 
од потреба. 

 Обавештење о временском периоду одржавања испитног рока се објављује се 
на Интернет страници Агенције најкасније 30 дана пре почетка испитног рока. 

 Датум, време и место одржавања стручног испита одређује Агенција и 
обавештење о истим, најкасније осам дана пре одржавања испита, објављује на својој 
Интернет страници и о томе обавештава подносиоца пријаве и чланове комисије. 
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Члан 7. 
Стручном испиту може да приступи кандидат који испуњава законом 

прописане услове за контролора у вези са возачком дозволом, стручном спремом и 
обуком за контролора и који је измирио обавезе према Агенцији у вези накнаде за 
полагање стручног испита. 

Кандидат подноси Агенцији, најкасније 15 дана пре почетка испитног рока, 
пријаву за полагање стручног испита за контролора техничког прегледа, чији је 
садржај и изглед дат на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

Уз пријаву за стручни испит, кандидат прилаже: 
1) фотокопију возачке дозволе; 
2) доказ да подносилац захтева има најмање завршену средњу стручну школу 

у четворогодишњем или трогодишњем трајању, машинске струке, 
образовног профила везаног за моторе и возила, односно саобраћајне 
струке, образовног профила из области друмског саобраћаја (у случају да у 
дипломи, односно сведочанству није уписан одговарајући образовни профил 
доставља се доказ о одговарајућем образовном профилу издат од школе 
која је издала диплому, односно сведочанство или Министарства 
просвете); 

3) фотокопију потврде о завршеној обуци; 
4) доказ о измиреним обавезама према Агенцији у вези накнаде за полагање 

стручног испита, као оригинална документа. 
Уколико је пријава за стручни испит непотпуна, кандидат је дужан да у року, 

који му одреди Агенција, отклони недостатке и такву пријаву достави Агенцији.  
Агенција неће прихватити пријаву за стручни испит поднету по истеку рока из 

ст. 2. и 4. овог члана.  
Кандидат има право да повуче пријаву за полагање стручног испита, најкасније 

пет дана пре датума одржавања стручног испита, у ком случају има право на 
повраћај плаћених трошкова за полагање стручног испита. 

Уколико кандидат не приступи полагању испита, а пријаву није повукао, 
сматраће се да није положио стручни испит.  

У случају да кандидат није могао да присуствује стручном испиту из нарочито 
оправданих разлога (болест, смртни случај и сл.), одлуку о враћању плаћених 
трошкова за полагање стручног испита доноси Агенција. 

 
Члан 8. 

Пре почетка полагања стручног испита комисија утврђује идентитет кандидата 
увидом у личну карту, за кандидата који је страни држављанин увидом у пасош или 
личну карту за странце, а за кандидата са статусом избеглице увидом у избегличку 
легитимацију. 

Приликом полагања стручног испита кандидат може да користи прописе из 
члана 2. овог правилника. 

 
Члан 9. 

Стручни испит се састоји из теоријског испита и практичног испита. 
Теоријски испит полаже се путем теста, писмено или на рачунару, и обухвата 

садржај програма теоријске обуке из члана 2. овог правилника. 
Испитна питања за теоријски испит су јавна и одређује их Агенција. 
Комбинација испитних питања садржаних у тесту је службена тајна и одређује 

је Агенција. 
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Тачан одговор на свако питање носи одређени број поена, који је наведен уз 
свако питање. Укупан број поена на тесту је једнак збиру поена који носи тачан 
одговор на свако појединачно питање. 

Кандидат који је положио теоријски испит може приступити полагању 
практичног испита. 

Практични испит се полаже показно вршењем техничког прегледа једног 
возила и обухвата садржај програма практичне обуке из члана 3. овог правилника. У 
току практичног испита комисија може кандидату постављати питања у циљу 
образложења предузетих радњи. 

Практични испит се полаже јавно и спроводи се на технолошкој линији, 
односно полигону за вршење техничког прегледа возила који испуњавају услове 
прописане правилником којим је уређен технички преглед возила. 

 
Члан 10. 

У просторији у којој се одржава теоријски испит могу бити присутни само 
кандидати и чланови комисије, односно лица која врше надзор над спровођењем 
стручног испита. 

Пре почетка теоријског испита, комисија упознаје кандидате са начином 
решавања теста и пружа им објашњења која се односе на начин спровођења испита. 

Након започињања теоријског испита није дозвољена комуникација између 
кандидата, односно кандидата и чланова комисије. До завршетка испита, односно 
одустајања од полагања, кандидат не може напустити учионицу, односно место на 
којем полаже испит. 

Ако се кандидат на теоријском испиту служи недозвољеним средствима 
(коришћење недозвољене литературе, белешки, мобилног телефона или другог 
телекомуникационог средства и сл.), помаже другим кандидатима или омета 
одржавање испита, члан комисије ће истог удаљити са испита и полагање испита 
оценити негативном оценом („није положио”), односно утврдити да је број освојених 
бодова нула. У том случају комисија ће чињеницу „удаљен са испита” утврдити у 
рубрици „напомена“ записника о полагању стручног испита. 

Теоријски испит траје 120 минута. 
Обавештење о резултату постигнутом на испиту Агенција ће доставити 

кандидату најкасније осам дана од дана одржавања испита, на адресу 
пребивалишта/боравишта из пријаве. 

Агенција је дужна да у року од три дана од дана одржавања теоријског испита 
објави резултате на Интернет страници Агенције и огласној табли Агенције. 

 
Члан 11. 

Позитивну оцену („положио”) члан комисије ће дати кандидату који је на 
теоријском испиту постигао најмање 80% од укупног броја бодова. 

Кандидат је положио теоријски испит ако су оба члана комисије дала 
позитивну оцену („положио”).  

Кандидату који није положио теоријски испит, комисија ће саопштити грешке, 
односно разлоге због којих није положио и омогућити увид у тест. 

Позитивну оцену („положио”) члан комисије ће дати кандидату који је на 
практичном испиту показао да има потребна знања и вештине за вршење техничког 
прегледа возила, односно ако је технички преглед возила извршио на прописан 
начин.  

Кандидат је положио практични испит уколико оба члана комисије дају 
позитивну оцену („положио”). 
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Комисија је дужна да кандидату који је оцењен негативном оценом („није 
положио”) да образложење. 

Кандидат који је положио теоријски испит, а није приступио полагању 
практичног испита, оцениће се негативном оценом („није положио“) на практичном 
испиту.  

Кандидат који на практичном испиту није оцењен позитивном оценом 
(„положио”) од стране оба члана комисије, може у року од једне године, од датума 
када је положио теоријски испит, полагати практични испит без поновног полагања 
теоријског испита. 

Кандидат је положио стручни испит ако је положио теоријски испит и 
практични испит. 

 
Члан 12. 

О полагању стручног испита води се Записник о теоријском испиту и Записник 
о практичном испиту, чији су садржај и изглед дати на обрасцима 2. и 3, који су 
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. Саставни део Записника о 
практичном испиту су сви документи о измереним вредностима сачињени у току 
практичног испита. 

Записник о теоријском испиту и записник о практичном испиту потписују 
чланови комисије. 

Агенција је дужна да записник о теоријском испиту и записник о практичном 
испиту у писаном облику чува најмање две године, а у електронском облику најмање 
пет година. 

 
Члан 13. 

Кандидату који је положио стручни испит Агенција издаје Уверење о 
положеном стручном испиту за контролора техничког прегледа возила, чији је 
садржај и изглед дат на Обрасцу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

 
4. Дозвола (лиценца) за контролора техничког прегледа возила 

Члан 14. 
Кандидат који је положио стручни испит подноси Агенцији захтев за издавање 

дозволе (лиценце) за контролора техничког прегледа возила (у даљем тексту: 
лиценца).  

Уз захтев, кандидат прилаже: фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за контролора, фотокопију возачке дозволе оверену од стране државног 
органа за оверу, фотографију која верно приказује његов лик димензија 25 x 30 mm, 
доказ да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела из 
групе против живота и тела, кривична дела против службене дужности, као и да се 
против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута 
оптужница за ова кривична дела и доказ да је измирио обавезе према Агенцији у 
вези накнаде за поступање по захтеву за издавање лиценце и накнаде за образац 
лиценце, као оригинална документа. 

Лиценца се издаје на заштићеном обрасцу (модел Европске Уније), димензија 
85,6 х 54 mm, који садржи: 

1) на предњој страни: у левом делу, који обухвата 1/3, у горњем углу 
међународну ознаку Републике Србије „SRB” и испод ње место за фотографију 
димензија 25х30mm, а у десном делу, који обухвата 2/3, на коме је одштампан 
графички приказ логоа Агенције у боји, речи: „Република Србија”, испод тога речи: 
„ЛИЦЕНЦА ЗА КОНТРОЛОРА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА” и Мали грб Републике 
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Србије, испод кога су рубрике са подацима и то редом: презиме, име, датум и место 
рођења, датум издавања лиценце, датум важења лиценце, издавалац лиценце, број 
лиценце, пребивалиште. 

2) на полеђини,  у левом делу, који обухвата 1/3, објашњење садржине рубрика 
и података са предње стране, а у десном делу, који обухвата 2/3, на коме је 
одштампан графички приказ логоа Агенције у боји, натпис: „ЛИЦЕНЦА  ЗА 
КОНТОРЛОРА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА” испод кога је уписан текст „Положен 
стручни испит за контролора који врши технички преглед” у чијем наставку се 
приликом персонализације додаје текст „возила чија највећа дозвољена маса не 
прелази 3.500 kg” или текст „свих возила чији се технички преглед врши”, ознаку 
„АБС” и серијски број лиценце. 

Изглед и садржај лиценце дат је на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

 
5. Унапређење и провера знања и вештина контролора 

Члан 15. 
Програм унапређења знања и вештина контролора се спроводи путем семинара 

за унапређење знања и вештина контролора техничког прегледа возила (у даљем 
тексту: семинар), које организује Агенција. 

Програм семинара обухвата најмање: 
1) измене, односно допуне прописа о безбедности саобраћаја; 
2) актуелне промене у техничко технолошком развоју возила и њихов утицај 

на технички преглед возила;  
3) актуелне промене у техничко технолошком развоју уређаја и опреме 

помоћу којих се врши технички преглед возила; 
4) актуелне проблеме при вршењу техничког прегледа возила; 
5) неправилности при вршењу техничког прегледа возила; 
6) новине у стручној литератури из области усавршавања и унапређења 

знања и вештина контролора. 
Агенција утврђује наставни план сваког појединачног семинара, којим 

разрађује програм из става 2. овог члана и који мора бити реализован у најмање 10 
наставних часова, при чему у току дана не може бити одржано више од шест часова. 
Наставни часови могу бити организовани у облику предавања, односно практичног 
рада. 

Семинар се по једном наставном плану може спроводити у више термина, 
односно на више места.  
 

Члан 16. 
Ради присуствовања семинару из члана 15. овог правилника, контролор мора 

поднети Агенцији: 
1) пријаву за семинар, чији је садржај и изглед дат на Обрасцу 6, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, најкасније осам 
дана пре почетка семинара; 

2) доказ о уплати трошкова за похађање семинара. 
Контролор мора присуствовати на свим наставним часовима током семинара. 
Обавештење о временском периоду одржавања семинара објављује се на 

Интернет страници Агенције најкасније 30 дана пре почетка семинара. 
Датум, време и место одржавања семинара одређује Агенција и обавештење о 

истим, најкасније осам дана пре одржавања семинара, објављује на својој Интернет 
страници и о томе обавештава подносиоца пријаве. 
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По завршетку семинара, контролору који испуњава услов из става 2. овог члана, 
Агенција ће издати Потврду о присуствовању семинару унапређења знања и 
вештина контролора техничког прегледа возила, чији је садржај и изглед дат на 
Обрасцу 7, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Трошкове похађања семинара сноси контролор. 
1)  

Члан 17. 
Агенција организује проверу знања након сваког одржаног семинара. 

Обавештење о датуму, времену и месту одржавања провере знања објављује се на 
Интернет страници Агенције најкасније 30 дана пре провере, а подносиоца пријаве 
обавештава најкасније 8 дана пре одржавања провере знања. 

Проверу знања врши комисија за проверу знања коју образује Агенција у складу 
са одредбама члана  5. овог правилника. 

Приликом спровођења провере знања сходно се примењују одредбе овог 
правилника о спровођењу стручног испита.  

Контролор који је испунио услове из члана  16. став 2. и 5. овог правилника, 
подноси Агенцији пријаву за проверу знања за контролора техничког прегледа 
возила (Образац 1), најкасније осам дана пре провере знања. 

За контролоре који из оправданих разлога нису могли да присуствују провери 
знања Агенција може организовати додатну проверу знања. 

Провера знања обавља се путем теста, писмено или на рачунару. Позитивну 
оцену („положио”) члан комисије ће дати контролору који је на провери знања 
постигао најмање 80% од укупног броја бодова. 

Агенција је дужна да у року од три дана од дана одржавања провере знања 
објави резултате на Интернет страници Агенције и огласној табли Агенције. 

О обављеним проверама знања води се Записник о провери знања контролора 
техничког прегледа возила, чији је садржај и изглед дат на Обрасцу 8, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Агенција је дужна да записнике о провери знања у писаном облику чува 
најмање две године, а у електронском облику најмање пет година. 

Контролору који је положио проверу знања Агенција издаје Уверење о 
положеној провери знања за контролора техничког прегледа возила, чији је садржај 
и изглед дат на Обрасцу 9, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

 
6.  Евиденције о издатим лиценцама контролора 

Члан 18. 
Евиденција о издатим лиценцама контролора води се као регистар у 

електронском облику и садржи: 
1) број и датум уписа у регистар; 
2) име и презиме контролора; 
3) ЈМБГ контролора; 
4) датум и место рођења; 
5) место пребивалишта, односно боравишта контролора и адреса; 
6) категорије возила за које контролор поседује возачку дозволу; 
7) категорије возила чији технички преглед контролор има право да врши; 
8) стручна спрема контролора; 
9) број и датум издавања потврде о завршеној обуци; 
10) датум полагања теоријског испита и постигнут успех на теоријском испиту; 
11) датум полагања практичног испита и постигнут успех на практичном 

испиту; 
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12) податке о члановима комисије на стручном испиту (име и презиме, ЈМБГ); 
13) број и датум издавања Уверења о положеном стручном испиту за 

контролора техничког прегледа возила; 
14) датум уручења Уверења о положеном стручном испиту за контролора 

техничког прегледа возила контролору; 
15) број и датум издавања лиценце; 
16) датум и број решења којим се одбија захтев за издавање лиценце; 
17) датум подношења жалбе на решење којим се одбија захтев за издавање 

лиценце, датум и број решења по жалби и одлука по жалби; 
18) број и датум издавања потврде о присуствовању семинару унапређења 

знања и вештина контролора техничког прегледа возила; 
19) датум провере знања и постигнут успех на провери знања; 
20) податке о члановима комисије на провери знања (име и презиме, ЈМБГ); 
21) број и датум издавања Уверења о положеној провери знања за контролора 

техничког прегледа возила; 
22) датум уручења Уверења о положеној провери знања за контролора 

техничког прегледа возила контролору; 
23) датум обнављања лиценце; 
24) датум и број решења којим се одбија захтев за обнављање лиценце; 
25) датум подношења жалбе на решење којим се одбија захтев за обнављање 

лиценце, датум и број решења по жалби и одлука по жалби; 
26) датум и број решења којим се одузима лиценца; 
27) датум подношења жалбе на решење којим се одузима лиценца, датум и број 

решења по жалби и одлука по жалби; 
28) напомена. 
Податке из тач. 1), 2), 7), 15), 23) и 26)  став 1. овог члана Агенција објављује на 

Интернет страници Агенције. 
Регистар се чува трајно. 

i)  
Члан 19. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.  
 
 
У Београду,                                 2013. 
 

МИНИСТАР 
 

Ивица Дачић



 . 
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               Образац 1. 

 

ПРИЈАВА  
за полагање стручног испита/проверу знања 

за контролора техничког прегледа возила 
 

 

 

Име, име једног родитеља 
и презиме  

 

ЈМБГ              

Датум и место рођења   
Адреса пребивалишта, 
односно боравишта 

 

Испитни рок за који се 
кандидат пријављује 

 

Врста стручног 
испита/проверу знања за 
који се кандидат 
пријављује 

 

 

 

 

 

 

 

Датум подношења пријаве  Пријаву подноси: 
   

   
 

 

 

 

 

Прилог:   
- фотокопија возачке дозволе (прилаже се само уз пријаву за полагање стручног 

испита), 
- доказ да подносилац захтева има најмање завршену средњу стручну школу у 

четворогодишњем или трогодишњем трајању, струке машинске, образовног 
профила везаног за моторе и возила, односно струке саобраћајне, образовног 
профила из области друмског саобраћаја (прилаже се само уз пријаву за 
полагање стручног испита), 

- фотокопију потврде о завршеној обуци/ потврде о   присуствовању семинару 
- доказ да је измирио обавезе према Агенцији, у вези накнаде за полагање 

стручног испита/ провере знања, као оригинална документа 
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Агенција за безбедност саобраћаја                                                                                    Образац 2. 
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 

З А П И С Н И К 
о теоријском испиту 

 

 

Име и презиме кандидата  
ЈМБГ              

Врста теоријског испита за 
контролора који врши 
технички преглед  

Возила чија највећа дозвољена 
маса не прелази 3500 kg 

 

Свих возила чији се технички 
преглед врши 

 

Презиме и име чланова 
комисије 

1. 
ЈМБГ              
2. 
ЈМБГ              

Место одржавања испита  
Датум одржавања испита  

Оцена на теоријском 
испиту 

Комисија 
Број остварених 
поена/ укупан 

број поена 

% тачних одговора и 
оцена 

1. 
 

положио 
није 

положио 

2. 
 

положио 
није 

положио 
Успех на теоријском 
испиту  

ПОЛОЖИО НИЈЕ ПОЛОЖИО 

Напомена 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ: 
 
1. 
 
2. 
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Агенција за безбедност саобраћаја                                                                         Образац 3. 
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 

З А П И С Н И К 
о практичном испиту 

 

Име и презиме кандидата  
ЈМБГ кандидата  

Врста практичног испита 
за контролора који врши 
технички преглед  

Возила чија највећа 
дозвољена маса не 
прелази 3500 kg 

 

Свих возила чији се 
технички преглед врши 

 

Име и презиме чланова 
комисије 

1. 
ЈМБГ              
2. 
ЈМБГ              

Место одржавања испита   
Датум одржавања испита  

Испитни задатак 

 
 
 
 

Оцена на практичном 
испиту 

Комисија Оцена 
1.  

положио 
није 

положио 
2. 

положио 
није 

положио 

Образложење оцене - није 
положио 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

Успех на практичном 
испиту 

ПОЛОЖИО НИЈЕ ПОЛОЖИО 

Напомена 
 
 
 

 

ПОТПИС ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ: 
 
1. 
 
2. 



     Образац 4. 
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На основу члана  13. Правилника о контролорима техничког прегледа, 
Агенција за безбедност саобраћаја издаје: 
 

 

У В Е Р Е Њ Е 
о положеном стручном испиту за контролора техничког прегледа возила 

 

 

Име и презиме  
 

ЈМБГ              

Датум и место рођења   

Адреса пребивалишта, односно 
боравишта 

 

Врста стручног испита који је 
контролор положио 

 

Број из регистра о издатим 
лиценцама 

 

Напомена 
 

 

 

 

Датум издавања уверења  Директор Агенције: 
 

МП  
  Име и презиме и потпис директора Агенције 



 Образац 5. 
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Лиценца за контролора техничког преглед возила 

 

 

Предња страна лиценце 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полеђина лиценце 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Република Србија 

   

ЛИЦЕНЦА ЗА КОНТРОЛОРА 
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 

 
1.  

2.  

3.  

4а.   4б.   

4в. Агенција за безбедност саобраћаја 

5.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Фотографија 

25x30 mm 

SRB 

 
 
 

 
 
 

ЛИЦЕНЦА  ЗА КОНТРОЛОРА  
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 

 
Положен стручни испит за контролора који врши технички 
преглед  

 
 

 
1. Презиме   
2. Име 

3. Датум и место рођења   
4а. Датум издавања лиценце    
4б. Лиценца важи до  

4в. Лиценцу издао 
5. Број лиценце 
7. Пребивалиште 

АБС 000000 
 

   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Образац 6. 
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ПРИЈАВА  
за семинар унапређења знања  

за контролора техничког прегледа 
 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме   

ЈМБГ              
Датум, број лиценце   
Адреса пребивалишта, 
односно боравишта 

 

Назив семинара за који 
се контролор 
пријављује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум подношења пријаве  Пријаву подноси: 
   

  Потпис контролора 
 

 

 

Прилог:   
- доказ о уплати трошкова за похађање семинара



Образац 7. 
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Агенција за безбедност саобраћаја 
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 

 

П О Т В Р Д А 
 

о присуствовању семинару унапређења знања за контролора 
техничког прегледа возила 

 
 

 

Име и презиме контролора  

Назив семинара  

Број из регистра о присуствовању 
семинарима 

 

Број лиценце  

Датум почетка и завршетка семинара од: до: 

Број часова на семинару  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум издавања потврде:  Потврду издао: 
 МП  

  (име и презиме и потпис одговорног лица) 

 



Образац 8. 
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Агенција за безбедност саобраћаја 
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 

З А П И С Н И К 
о провери знања контролора техничког прегледа возила 

 

Име и презиме 
контролора 

 

ЈМБГ контролора  
Назив семинара  

Врста практичног 
испита за контролора 
који врши технички 
преглед  

Возила чија највећа 
дозвољена маса не 
прелази 3500 kg 

 

Свих возила чији се 
технички преглед 
врши 

 

Презиме и име 
чланови комисије 

1. 
ЈМБГ              
2. 
ЈМБГ              

Место одржавања 
провере знања  

 

Датум одржавања 
провере знања 

 

Оцена на провери 
знања 

Комисија  

Број 
остварених 

поена/ укупан 
број поена 

% тачних одговора и 
оцена 

1.  положио 
није 

положио 

2.  положио 
није 

положио 
Успех на провери 
знања 

ПОЛОЖИО НИЈЕ ПОЛОЖИО 

Напомена 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОТПИС ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ: 
 
1. 
 
2. 
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 На основу члана  17. Правилника о контролорима техничког прегледа, 
 Агенција за безбедност саобраћаја издаје: 
 
 

 

 

У В Е Р Е Њ Е 
о положеној провери знања за контролора техничког прегледа возила 

 

 

Име и презиме контролора 
 

ЈМБГ              

Датум и место рођења   

Адреса пребивалишта, односно 
боравишта 

 

Назив семинара  

Број из регистра о издатим 
лиценцама 

 

Напомена 
 

 

 

 

 

 

Датум издавања уверења  Директор Агенције: 
 

МП  
  Име и презиме и потпис директора Агенције 

 

 

 
 


