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који имају 18 (9) или више казнених поена 

који су правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против 
безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица

Уколико су више од једном у року од 5 година правоснажно осуђени за 
кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има 
тешке телесне повреде другог лица

Уколико су више од једном у року од 3 године правоснажно осуђени за кривично 
дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне 
повреде другог лица или материјалну штету

1

Возачи који не управљају возилом савесно и на прописан начин:
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• Уверење о здравственој способности за 
управљање моторним возилом

НАДЛЕЖНА 
ЗДРАВСТВЕНА 

УСТАНОВА

• Писани доказ да је протекло најмање 90 дана од 
дана када су извршене све изречене мере забране
управљања моторним возилом

МУП

• Писани доказ да је протекло најмање 90 дана од 
дана када су измирене све обавезе (плаћене новчане 
казне, односно издржане изречене казне затвора)

СУД



Структура полазника према полу



Старосна структура полазника



Образовање



Како би сте описали подручје где живите?



Колико сте често учествовали у саобраћају као возач 
пре одузимања дозволе?



Резултати анкете
Колико често возите под дејством алкохола?
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Вожња под 
дејством 
алкохола

Прекорачење 
брзине

Прекршаји 
везани за 
возачку 
дозволу

Прекршаји 
везани за 

возило

Управљање 
возилом за 

време трајања 
заштитне мере

Остали 
прекршаји

22,71%

Подаци АБС-а увидом у документацију кандидата
Прекршаји возача који су довели до 

одузимања возачке дозволе

33,46%

13,27% 12,24%
10,47%

7,85%



 Пол
 Старост
 Образовни ниво
 Социо-економски статус
 Географско порекло
 Навике мушкарац

35 година
нише образовање

нижи статус
село/мали град

возач - свакодневно
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40 наставних часова, расподељених у три области

1. Разговор у групи 
полазника о 
узроцима и 
последицама 
понашања која су 
довела до 
одузимања 
возачке дозволе 
– најмање 9 
наставних часова

2. Настава о 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја на 
путевима –
најмање 15 
наставних часова

3. Настава о значају 
и начину 
безбедног 
понашања возача 
у саобраћају на 
путевима –
најмање 16 
наставних часова

Наставни час траје 45 минута, максимално 3 у току радног дана



најмање виша стручна спрема саобраћајне струке - смер 
друмски саобраћај или висока стручна спрема друге струке

најмање пет година радног искуства у области безбедности 
саобраћаја на путевима

најмање три године возачка дозвола за возила B категорије 

сертификат Агенције за безбедност саобраћаја о ПОСЕБНОЈ 
ОСПОСОБЉЕНОСТИ за унапређење знања из области 
безбедности саобраћаја



Поступак стицања Сертификата о посебној оспособљености

 Фаза I
• Тестирање кандидата
• Похађање семинара

 Фаза II
• Менторска фаза – час по OEBS-овим принципима

 Фаза III 
• Одбрана часова пред комисијом
• Присуство часовима са реалном групом полазника
• Активно извођење наставе у реалним условима

 Фаза IV
• Похађање семинара
• Стицање Сертификата



Унапређивање знања предавача за поступак рехабилитације возача
организује Агенција за безбедност саобраћаја, периодично у роковима и по
потреби

Предавачи похађају додатну едукацију из области психологије примерену
раду са возачима којима је одузета возачка дозвола и раду са малим групама
полазника, по програму који је прилагођен обиму и структури прекршаја због
којих је надлежни орган најчешће одузимао возачке дозволе

52 сертификована предавача
 18 предавача од 2012. године
 34 предавача од 2016. године



 Прилагођен је специфичним 
проблемима циљне групе

 Омогућава саморефлексију
полазника

 Обезбеђује активну двосмерну 
комуникацију полазника 
семинара и предавача током 
наставе

 Активно учешће свих

Полазници
семинара

Предавачи

Комуникација



Теме превазилазе „саобраћајна питања“ и укључују питања из
приватне сфере животног стила:

 Информативно-едукативни и психолошко-терапијски приступ
 Разговор о разлозима због којих им је одузета возачка дозвола
 Размена искустава
 Дискусија учесника о узроцима и последицама незгода и

ризицима
 Дискусија о вожњи под утицајем алкохола и опојних средстава
 Бес и агресија на путевима и др.



ГРУПНА РАДИОНИЦА  
6 до 12 полазника



СТАТИСТИКА

24 места широм Р. Србије
 15 градова од 2012. године
 8 + Београд II од 2016. године



СТАТИСТИКА 
- број одржаних семинара -

 Више од пет година спровођења процеса
 Више од 330 семинара

2012. година 2013.година 2014.година 2015.година 2016. година 2017. године

4

30

49

92
100

61



 Више од 3 500 едукованих полазника

СТАТИСТИКА
- број пријављених кандидата -

2012. година 2013.година 2014.година 2015.година 2016. година 2017. године

42

366

705

1005

1197

688



 20 питања вишеструког избора
 Само један одговор тачан
 Време рада: 60 минута
 Минимум 75%, односно 15 тачно 

одговорених питања

Испит провере знања

Просек пролазности на
улазном тесту

Очекивања на 
улазном тесту

Просек пролазности на 
завршном тесту

55,44% 71,62% 86,20%



Поруке полазника 
другим возачима



Булевар Михаила Пупина бр. 2, “Палата Србија”

11070 Нови Београд

СРБИЈА

www.abs.gov.rs

Е-маил: abs@abs.gov.rs

Тел: (00381) 11 311-72-98


