
 
Заједница ауто 

школа Србије 

Удружење ауто 

школа града 

Београда 

Асоцијација ауто 

школа Србије 
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 Поштовани и уважени, 

 

 Суочени са низом проблема у раду ауто школа у Србији, након ступања на 

снагу новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима (2009 године) и 

одговарајућих Правилника везаних за обуку возача који су од дана свог доношења 

мењани неколико пута, ауто школе у Србији удружене у неколико регистриваних 

удружења, а под окриљем Привредне коморе ауто школа Србије поново покрећу 

иницијативу за оцену резултата постигнутих у обуци кандидата за возаче у периоду од 

када је почео да се примењујуе нови систем за оспособљавање кандидата за возаче. 

 Циљ ових оцена мора бити проналажење правих мера за прилагођавање овог 

система потребама грађана Србије, економичности и рационалности обуке за возаче и 

у крајњем случају позитивним утицајем овог система обуке на безбедност учесника у 

саобраћају. 

 Поново се враћамо идеји да се бар једном годишње организује САБОР-СКУП 

ауто школа Србије на којем би се анализирали ови и слични проблеми.  

 Наравно овакви скупови не могу да буду ефикасни ако на њима активно не 
учествују и представници државних органа који су творци правног окружења у којем 

се обавља ова делатност. 

 Такође је веома тешко замислити како би ЗАКЉУЧЦИ  са оваквих скупова били 

транспарентни и доступни јавности да на њима не учествују и представници средстава 

информисања. 

  

 Из ових разлога 

  

Привредна комора ауто школа Србије у сарадњи са свим регистрованим Удружењима 

ауто школа у Србији 

 

ОРГАНИЗУЈЕ 

 

ПРВИ САБОР 
АУТО ШКОЛА СРБИЈЕ 

који ће бити одржан у Великој Плани у просторијама  

 
УЛАЗ СА АУТОПУТА 

У СУБОТУ 11 ЈУНА СА ПОЧЕТКОМ У 11 ЧАСОВА 

 



На САБОРУ се обрађују ТЕМЕ које су везане за временски период 2014, 2015 и 

почетак ове 2016 године. Сматрамо да је ово временски период у којем је активно и у 

пуном капацитету почео да функционише НОВИ СИСТЕМ ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА 

ВОЗАЧЕ, те да га је потребно посебно обрадити: 

 

Тема 1: од 11 до 12 часова  

АНАЛИЗА СТАЊА АУТО ШКОЛА СРБИЈЕ НАКОН ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ 

НОВОГ СИСТЕМА ОБУКЕ ВОЗАЧА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА 

ПРОБЛЕМЕ ВЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИСПИТА И ПРИМЕНУ ИСО 

СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА 

Уводничар: Генерални секретар ПКАШС Петар Рашета, дипл.инг.саобр. 

  

 Циљ ове анализе је да се присутнима у кратким порукама предоче основни и 

суштински проблеми који се јављају у раду ауто школа у наведеном временском 

периоду и који су уочени и дефинисани од стране представника ауто школа. 

 

Тема 2: од 12,15 до 13 часова  

АНАЛИЗА ПРОПУСТА КОЈЕ СУ ЧИНИЛЕ АУТО ШКОЛЕ ЗБОГ КОЈИХ СУ 

БИЛЕ ЗАТВАРАНЕ ИЛИ КАЖЊАВАНЕ 

Уводничар: Жеља организатора је да то буде представник МУП РС УСП 

  

 Циљ ове анализе је да се приказом статистичких података са којима располаже 

УСП прикажу основни и најчешћи пропусти које су чинили запослени у ауто школама, 

а због којих су били санкционисани.  

 Овде треба посебно анализирати пропусте због којих су ауто школама изречене 

мере прекида и забране рада. Ових ауто школа има око 50 так до сада. 

 Такође би било веома интересантно дати анализу са статистичким подацима о 

пропустима због којих су ауто школе биле кажњене у посебни прекршајним 

поступцима који су против њих вођени. 

 Основни циљ ове анализе је да се укаже свим ауто школама где се најчешће 

грешило у раду како би се број оваквих грешака у будућности смањио. 

 

Тема 3: од 13,15 до 14 часова  

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НАКОН 

ПРИМЕНЕ НОВОГ СИСТЕМА ОБУКЕ ВОЗАЧА 

Уводничар: Жеља организатора је да то буде представник АБС 

 

 Циљ ове анализе је да се приказом одговарајућих статистичких података нађе 

веза измећу резултата постигутих у обуци кандидата за возаче и резултата који 

приказују степен безбедности учесника у саобраћају. 

 Сматрамо да би анализом требало бацити акценат на статистичке податке који 

указују на степен учешћа возача са пробном возачком дозволом и возача у првих пет 

година возачког стажа у саобраћајним незгодама, а посебно у случају када ови возачи 

буду дефинисани као  изазивачи саобраћајних незгода. 

Тема 4: од 14, 15 до 15 часова  

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ОБУКЕ ВОЗАЧА 

Уводничар: Представник заједничке Законодавно правне радне групе ауто 

школа у Србији 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ РУЧАК од 15,30 до 17 часова 
 

  

 



 Поштовани пријатељи, саобраћајни стручњаци, новинари и учесници у 

саобраћају, 

 

 Надам се да ћете наћи разлога и интереса да се активно укључите у рад овог 

САБОРА  и да својим конструктивним примедбама и предлозима утичете на стварање 

рационалног и ефикасног система обуке кандидата за возаче у нашој земљи. 

 Мислим да је вредно пажње саслушати представнике ауто школа из целе 

Србије, јер су они главни актери у овом систему. 

 Мислим да је вредно пажње Ваше учешће на овом скупу, јер нам можете 

помоћи да решимо заједничке проблеме, а све у интересу грађана Србије и у 

коначности у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају. 

 

 Дневни распоред рада на сабору: 

 

1. до 10,50 ................. Долазак и регистрација учесника 

2. 10,50 ....................... отварање скупа 

3. од 11 до 15,00 ....... обрада тема 

4. 15,00 ....................... затварање скупа 

5. од 15,10 до 15,30 пауза и припрема сале за ручак 

6. од 15,30 до 17,00....  заједнички ручак 

 

 Све информације о САБОРУ можете добити на телефон 063/474-034, праћењем 

интернет странице www.autoskolesrbije.org и вести на њој или путем Емаил порука на 

адреси office@autoskolesrbije.org   

 Пријаве за учешће на САБОРУ примамо путем Е маил поруке до петка 10 јуна 

2016 године до 20 часова. 
Генерални секретар 

ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ 

АУТО ШКОЛА СРБИЈЕ 

Петар Рашета, дипл.инг.саобр. 

. 

http://www.autoskolesrbije.org/
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