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Резиме: Рад се бави применом Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу
и тахографима у прекршајном поступку његовом усаглашеношћу са претходно донесеним
актима који су такође уређивали ову област, као и потребом доношења новог закона. Наиме,
Република Србија потписница је Европског споразума о раду посада на возилима која
обављају међународне друмске превозе АЕТР („Службени лист СФРЈ”, број 30/74) који,
између осталог прописује правила за превознике који обављају међународне друмске
превозе. Поред тога што Анекс 1Ц Спроведбене Уредбе 2016/799 још није део АЕТР
Споразума (прописује техничке детаље за даљу надоградњу система за дигиталне тахографе)
РС ипак намерава да усклади своје прописе из ове области новим Законом о изменама и
допунама Закона који прописује основ за даљу надоградњу система дигиталних тахографа–
Смарт тахографи. Рад се бави анализом искустава у примени закона.
Кључне речи: примена, закон, посада, превоз, тахографи
Abstract: The presentation deals with the application of the Law on working hours of crews of
vehicles engaged in road transport and tachographs in the misdemeanor procedure with its
compliance with previously adopted acts that also regulated this area, as well as the need for the
adoption of a new law. Namely, the Republic of Serbia is a party to the European Agreement on the
Work of Crews on Vehicles Performing International Road Transportations of the AETR ("Official
Gazette of SFRY", No. 30/74) which, inter alia, prescribes rules for carriers operating international
road transport. In addition to the fact that Annex 1C of the Implementing Regulation 2016/799 is
not yet part of the AETR Agreement, the RS, however, intends to harmonize its regulations in this
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area with the new Law on Amendments to the Act, which provides the basis for further upgrading
digital tachograph system. The work deals with the analysis of experiences in the application of the
law.
Keywords: application, law, crew, transport, tachographs

1.

УВОД

Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
(„Службени гласник РС“ бр. 96/15) примењује се од 04.12.2015.године, а измене и
допуне („Службени гласник РС“ бр.95/18) су ступиле на снагу 08.12.2018.године
(даље: ЗоРВ).
Период пре доношења овог закона карактерише чињеница да је ова област била
уређена са више различитих аката: Закон о ратификацији Европског споразума о
раду посада на возилима која обављају међународне друмске превозе-АЕТР
(„Службени лист СФРЈ“ бр.30/74 и „Сл.гласник РС“ бр. 8/11), Закон о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14) и
Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају
међународни превоз као и примену система дигиталних тахографа („Сл.гласник
РС“ бр. 54/10).
Чланом 16 Протокола 4 о копненом транспорту прописано је да ће Република
Србија, као уговорена страна АЕТР споразума и Европска унија у највећој могућој
мери ускладити своју политику у вези са временом вожње, паузама и периодима
одмора посаде возила. Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу
и тахографима возила донет је с циљем да се у највећој могућој мери изврши
усклађивање националног законодавства са прописима Европске уније у области
времена управљања, пауза и одмора посаде возила и тахографа.
АЕТР споразум, Европски споразум о раду посаде на возилима која обављају
међународне друмске превозе, ступио на снагу 20.09.2010.године. Поред држава
чланица Европске уније споразум су потписале све државе Европе и велики део
земаља Евроазије (Азербејџан, Русија, Молдавија, Јерменија, Украјина,
Казахстан....).
Законодавства земаља из окружења упућују нас на закључак да се прописи
Европске уније из ове области у национална законодавства преносе у виду закона.
Република Словенија (Закон о радном времену и обавезним одморима мобилних
радника у друмском транспорту и тахографима), Република БиХ (Закон о радном
времену, обвезним одморима мобилних радника и уређајима за евиднетирање у
цестовном пријевозу), Република Хрватаска (Закон о радном времену, обавезним
одморима мобилних радника и уређајима за биљежење у цестовном пријевозу).
2.

ПОЗИТИВНОПРАВНИ ОКВИР

ЗоРВ пре свега жели се унапредити безбедност саобраћаја на путевима и уређујe:
радно време, паузе и одморe посаде возила у друмском превозу; време управљања
возилом; услове које мора да испуни тахограф, односно граничник брзине у погледу
одобрења типа и начина коришћења тахографа, тахографских листића,
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тахографских картица као и возила у која мора бити уграђен тахограф, и граничник
брзине, издавање тахографских картица и услови за избор произвођача
тахографских картица, послови у вези са тахографима и граничницима брзине,
услови за издавање дозволе радионице за тахографе, службене евиденције и надзор
над спровођењем овог закона, а у циљу повећања безбедности саобраћаја на
путевима и чланова посаде возила. При обављању међународног превоза примењују
се одредбе потврђеног Европског споразума о раду посаде на возилима која
обављају међународни друмски превоз (АЕТР), одредбе овог закона и подзаконски
акти донети на основу овог закона.
Одредбе из области тахографа заснивају се на одредбама ЗоРВ и подзаконским
актима којима се прописују услови за тахографе, тахографске листиће и
тахографске картице. Тахограф према дефиницији датој ЗоРВ (члан 3 став 1 тачка
6) може да буде аналогни или дигитални и чине га: јединица у возилу, сензор
кретања, каблови за повезивање сензора у кретању и јединице у возилу.
Аналогни тахограф је уређај који се уграђује у моторна возила у циљу
аутоматског или полуатуоматског бележења (евидентирања) и приказивања
података о брзини и пређеном путу возила, као и трајању активности возача на
тахографском листићу.
Дигитални тахограф је уређај који се уграђује у моторна возила ради ручног
уноса, односно аутоматског или полуаутоматског бележења, меморисања,
приказивања на екрану, штампања и преузимања података о коришћењу возила,
његовој брзини, пређеном путу и трајању активности возача. Бележење и
меморисање података врши се у меморији јединице у возилу тахографа (за
претходних 365 или више дана) и на чипу тахографске картице (за претходних 28
или више дана).
У члану 2 ЗоРВ прописује да возачи (као чланови посаде) следећих врста
друмских возла морају да користе тахографе: возила намењених за превоз терета
чија је највећа дозвољена маса већа од 3,5 тоне и возила намењених за превоз
путника (аутобуси), која својом конструкцијом и опремом омогућавају превоз више
од 9 лица укључујући возача.
3.

ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПОСАДЕ
ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ И ТАХОГРАФИМА У
ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ

Прекршајни суд у Сремској Митровици, гледајући кроз статистичке податке из
2016. године, имао је 66 захтева за покретање прекршајног поступка према ЗоРВ
(„Службени гласник РС“ бр. 96/15) и то најчешћи из члана 58. став 1. тачка 21. (ако
приликом надзора на путу нема све захтеване исправе, односно не пружи захтеване
исправе на увид овлашћеном лицу надзорног органа, супротно члану 18. овог закона
(члан 12. став 7. Анекса AETR споразума) Током 2017.године било је 43, а
2018.године 76 захтева. Најчешћи прекршаји који су се јављали у поднетим
захтевима односе се на оне описане у члану 58. став 1. тачка 21. ЗоРВ (ако приликом
надзора на путу нема све захтеване исправе, односно не пружи захтеване исправе
на увид овлашћеном лицу надзорног органа); члану 59. став. 1. тачка 8. истог закона
(ако не искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка
претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок
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од 24 часа је краћи од седам часова); члану 61. став 1. тачка 6. ЗоРВ (ако не
искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног
дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је
краћи од дозвољеног, али не краћи од осам часова (члан 8. став 2. AETR споразума)
и члану 61. став 1. тачка 4.ЗоРВ (чији је период управљања возилом дужи од
дозвољеног, али не дужи од пет часова (члан 7. став 1. AETR споразума). Казнене
одредбе ЗоРВ за прекорачење трајања периода управљања возилом по степену
озбиљности прекршаја за правна лица, предузетнике, одговорна лица у правом лицу
и физичка лица (возаче) чине: мање прекршајe, озбиљне, веома озбиљне и изузетно
озбиљнe прекршаје.
Кад су казне изражене у фиксном износу тада се починиоцу прекршаја издаје
прекршајни налог у саобраћају чији се износ умањује на 50% ако плати у року од 8
дана од дана издавања прекршајног налога, а уколико су дате у распону предвиђено
је покретање прекршајног поступка и изрицање пресуде (која може да буде новчана
казна или се заменити радом у јавном интересу и казненим поенима).
ЗоРВ је дефинисао да дневно време управљања возилом не сме да буде дуже од
9 часова. Ако се подсетимо да дневно време управљања возилом представља укупно
време управљања возилом од завршетка последњег одмора, односно између два
узастопна одмора, поменута два узастопна одмора могу да буду: недељни одмор и
дневни одмор на почетку „радне недеље“ возача, тј.након завршетка недељног
одмора; два дневна одмора – током „радне недеље“; дневни одмор и недељни одмор
на крају „радне недеље“ возача.
Дневно време управљања возилом може да се продужи за сат времена тако да
износи највише 10 часова и то највише два пута у току једне недеље. За коришћење
дозвољеног продужења дневног времена управљања возилом није прописан
редослед, нити повезаност, па оваква два дневна времена управљања могу бити у
току два узастопна дана: „Изузетно, дневно време управљања возилом може да се
продужи на 10 часова највише два пута недељно“ (Закон о радном времену посаде
возила у друмском превозу и тахографима возила, члан 5. став 1.). Чак је у
потпуности оправдано ако се дневна времена управљања возилом возача продуже
на 10 часова и то 4 узастопна дана, али искључиво у случају када су та четири
узастопна дана у време различите недеље и то 2 у једној, а 2 у другој недељи.
Прекршаји према ЗоРВ у погледу дневног времена управљања возилом из члана
57.став 1. тачка 2. и 5. (ако је дневно радно време члана посаде возила, укључујући
и прековремени рад, дуже од дозвољених 14 часова, а краће од 15 часова у периоду
од 24 часа; и ако је дневно време управљања возилом возача дуже од дозвољеног за
више од 15 минута, а мање од једног часа) прописују казне за правно лице 30.000 и
за предузетнике 20.000 динара, за одговорно лице 5.000 динара. За физичко лице
новчана казна за прописана је чланом 61. став 1. тачка 2. и 5. ЗоРВ у износу од 10.000
динара. Казна прописана за прекршај из члана 56. став 1. тачка 8. ЗоРВ (ако је дневно
време управљања возилом возача дуже од дозвољеног за више од 1 часа, али не дуже
од 2 часа) за правно лице је 60.000, а за предузетника од 40.000 динара, за одговорно
лице 10.000 динара, а за физичко лице 20.000 динара чланом 60. став 1. тачка 6.
истог закона. За прекршај из члана 55. став 1. тачка 9. ЗоРВ (ако је дневно време
управљања возилом возача дуже од дозвољеног за најмање 2 часа), који учини
правно лице прописана је новчана казна у износу од 120.000 динара, за предузетника
од 80.000 динара, за одговорно лице 15.000 динара, а за физичко лице 40.000 динара
казна је предвиђена чланом 59. став 1.тачка 6. ЗоРВ.
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У погледу укупног времена управљања возилом у току једне недеље прописано
је да оно не сме бити дуже од 56 часова, као ни да укупно време управљања возилом
у току било које две узастопне недеље не сме бити дуже од 90 часова. Прекршајна
одредба ЗоРВ у погледу недељног управљања возилом за прекршај из члана 57. став
1. тачка 3. (ако је недељно радно време члана посаде возила, укључујући и
прековремени рад, дуже од дозвољених 60 часова, а краће од 65 часова) и тачка 6.
(ако је недељно време управљања возилом возача дуже од дозвољених 56 часова за
више од 15 минута, а краће од 60 часова, прописује за правно лице казну у износу
од 30.000 динара и за предузетника у износу од 20.000 динара, а за одговорно лице
5.000 динара и за физичко лице је прописана чланом 60. став 1. тачка 7. истог закона
(чије је недељно време управљања возилом најмање 60 часова, а краће од 65 часова)
у износу од 20.000 динара и чланом 61. став 1. тачка 6. ЗоРВ (чије је недељно време
управљања возилом дуже од дозвољених 56 часова, а краће од 60 часова, супротно
члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума) у износу од 10.000
динара. Чланом 55. став 1. тачка 10. ЗоРВ (ако је недељно време управљања возилом
возача најмање 65 часова, а краће од 70 часова) прописано је да ће се за прекршај
казнити правно лице новчаном казном од 120.000 динара, предузетник 80.000
динара, а одговорно лице 15.000 динара. Чланом 56. став 1. тачка 3.ЗоРВ (ако је
недељно радно време члана посаде возила, укључујући и прековремени рад,
најмање 65 часова, а краће од 70 часова) казне су прописане за правно лице 60.000
динара, за одговорно лице 10.000 динара и за предузетника 40.000 динара, а за
физичко лице 40.000 динара прописана чланом 59.став 1. тачка 7. ЗоРВ.
Значајно је напоменути да времена управљања возилом обухватају сва времена
управљања возилом како на територији страна уговорница АЕТР споразума, тако и
на територији држава које нису стране уговорнице АЕТР споразума.
4.

ОДМОРИ

По питању одмора члан посаде возила у обавези је да користи одморе. У току
овог периода члан посаде не ради и може слободно да располаже својим временом.
Одмор може бити дневни и недељни. Дневни одмор може бити пун или скраћен.
Пун дневни одмор мора да траје непрекидно најмање 11 часова, или се може
поделити на два дела где први део одмора мора да траје непрекидно најмање 3 часа,
а други део непрекидно најмање 9 часова. Скраћени дневни одмор мора да траје
непрекидно најмање 9 часова, али не више од 11 часова. Члан посаде возила мора
да искористи свој дневни одмор у току 24 часа од завршетка претходног дневног
или недељног одмора. Изузетак су чланови посаде који су део вишечлане посаде.
Број скраћених дневних одмора између два недељна одмора прописан је, али њихов
редослед, ни надокнада није. Тако члан посаде возила може да користи највише 3
скраћена дневна одмора између свака два недељна одмора. Пун дневни одмор од 11
часова, дужина трајања радног дана не сме да премаши 13 часова; подељени дневни
одмор: први део 3 и други део 9 часова дужина радног дана не сме да премаши 12
часова и скраћени дневни одмор од 9 часова дужина радног дана не сме да премаши
15 часова. Члан посаде има право да продужи сваки од наведених одмора. За
прекршај из члана 57. став 1. тачка 12. ЗоРВ у погледу пуних дневних одмора (ако
члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након
завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у
257

Зорица Маринковић Илиески
АНАЛИЗА ЗАКОНА О РАДНОМ ВРЕМНУ ПОСАДЕ ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ И
ТАХОГРАФИМА У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ

наведени рок од 24 часа је најмање десет часова, а краћи од дозвољеног за више од
15 минута, под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено)
прописане су новчане казне за правно лице у износу од 30.000 динара, одговорно
лице 5.000 динара и за предузетника 20.000 динара. Затим, чланом 56. став 1. тачка
16. ЗоРВ (ако члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа
након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази
у наведени рок од 24 часа је најмање осам часова и 30 минута, а краћи од 10 часова,
под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено), за правно
лице прописана је новчана казна од 60.000 динара, за предузетника 40.000 динара,
за одговорно лице 10.000 динара и за физичко лице 20.000 динара која је прописана
чланом 60. став 1. тачка 13. ЗоРВ. За прекршај из члана 55. став 1. тачка 17.ЗоРВ
(ако члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након
завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у
наведени рок од 24 часа је краћи од осам часова и 30 минута, под условом да
коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено) за правно лице прописана је
новчана казна у износу од 120.000 динара, за предузетника 80.000 динара, одговорно
лице 15.000 динара, а за физичко лице 40.000 динара прописна је чланом 59. став 1.
тачка 15. ЗоРВ.
Пун недељни одмор мора непрекидно да траје најмање 45 часова, а скраћени
недељни одмор најмање 24 часа, а свакако траје краће од 45 часова (макар за један
минут). Након „радне недеље“ члан посаде има право на недељни одмор. У свакој
недељи би у просеку требало да се нађе најмање по један недељни одмор. Међутим,
пошто недељни одмор може да започне у једној недељи и да се настави у наредној
недељи ово је правило преформулисано: „У току било које две узастопне недеље
члан посаде возила мора да користи најмање два пуна недељна одмора или један
пун и један скраћен недељни одмор“ (ЗоРВ, члан 8. став 6.). Возач је у обавези да
започне са коришћењем недељног одмора најкасније по завршетку шестог 24часовног периода (тј. најкасније после 144 часа) од завршетка претходног недељног
одмора. Наиме, уколико је возач завршио претходни недељни одмор у петак у 09,00
часова у обавези је да започне са коришћењем следећег недељног одмора најкасније
у четвртак у 09,00 часова наредне недеље.
Скраћење недељног одмора „односно разлика до пуног недељног одмора“ мора
да се надокнади најкасније до краја треће недеље, рачунајући од недеље која следи
недељи у којој је коришћен скраћени недељни одмор уз одмор који траје најмање 9
часова. Под крајем недеље сматра се крај календарске недеље, односно недеља у
24,00 часа. Дакле, ако је скраћени недељни одмор коришћен у првој недељи
надокнада мора да се изврши до краја четврте недеље. Надокнада скраћеног
недељног одмора мора да се припоји одмору који траје најмање 9 часова. Под
одмором који траје најмање 9 часова подразумева се: пун недељни одмор, скраћени
недељни одмор, пун дневни одмор, скраћени дневни одмор, други део подељеног
дневног одмора.
Недељни одмор који се протеже у две календарске недеље може се рачунати у
било којој, али искључиво у једној од те две недеље.
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14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

5.

РАДНО ВРЕМЕ

ЗоРВ представља Lex specijalis прописа о раду тако да његове одредбе искључују
примену одговарајућих одредаба прописа о раду. То су одредбе које се односе на:
трајање одмора у току дневног одмора, најдуже трајање дневног и недељног радног
времена са прековременим радом чланова посаде возила, просечно четворомесечно
недељно радно време, нерачунање одмора у току дневног рада и расположивост у
радно време, ноћни рад, прерасподела радног времена. Члан посаде мора да прекине
рад након 6 часова непрекидног рада одмором у току дневног рада.
Одмор у току дневног рада се не урачунава у радно време и може се користити
из више делова у трајању од по 15 минута распоређених током радног времена.
Паузе (прекиди времена управљања возилом) се могу сматрати одмором у току
радног времена.
У погледу дневног радног времена укључујући прековремени рад члан посаде не
сме да ради дуже од 14 часова у периоду од 24 часа. Најдуже дозвољено недељно
радно време члана посаде возила може да износи 60 часова укључујући
прековремени рад. Просечно недељно радно време у периоду од било која четири
узастопна месеца не сме да буде дуже од 48 часова укључујући прековремени рад.
Због своје специфичности ноћни рад је издвојен. У том смислу, уколико члан посаде
обавља ноћни рад (рад који захвата макар и један минут у периоду између 00,00 и
04,00 часова) радно време ни у ком случају не сме да буде дуже од 10 часова током
било ког периода од 24 часа који обухвата период ноћног рада. Потребно је
посматрати три периода од 24 часа: претходна 24 часа од тренутка завршетка ноћног
рада, наредна 24 часа од тренутка започињања ноћног рада, било који 24-часовни
период који се протеже између претходно наведених периода. Дакле, овај услов се
не односи само на текући „радни дан“ већ на било који период од 24 часа који
обухвата ноћни период у коме је било времена управљања возилом или осталог
радног времена. Нпр. у слчају да је члан посаде започео радно време у 03,59 - минут
пре истека ноћног времена, рачуна се као ноћни рад, а у 24-часовном периоду који
обухвата овај минут збир часова рада не сме да му буде већи од 10 часова. Исто
правило важи и у случају да је члан посаде завршио радно време 1 минут после
поноћи-00,01 час, ово време му се рачуна као ноћни рад, а у 24-часовном периоду
који обухвата овај минут збир његових часова рада не сме да буде већи од 10 часова.
Постоји и специјални случајеви: возачи у јавном линијском градском и
приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника
на линијама дужине до 50 км, који се обавља у целини на територији Републике
Србије; вишечлана посада; чланови посаде возила које се превози трајектом или
возом.
Правила у погледу обавезних пауза након периода управљања возилом од 4 часа
и 30 минута се не односе на ове возаче. Дневно време управљања возилом не сме да
буде дуже од 8 часова. Возач мора да користи паузу у трајању од најмање 5 минута
на сваком полазном стајалишту пре сваког поласка. Изузети су од обавеза
коришћења одмора у току дневног рада. У погледу недељних одмора возач мора да
користи најмањи скраћени недељни одмор којем се додаје време недељног одмора
– дакле најмањи недељни одмор мора да траје 33 часа (24 часа скраћени недељни +
9 часова скраћени дневни одмор), а најдужи 35 часова (24 часова скраћени недељни
+ 11 часова пуни дневни одмор) и немају обавезу накнаде овог скраћења.
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Радно време возача је од огромне важности за безбедност и здравље возача и
безбедност осталих учесника у саобраћају, спречавање материјалних штета и због
тога је ограничено прописима. Управљање возилом је одговоран и захтеван посао и
познато је да већ после неколико часова изазива замор услед слабе покретљивости.
Изазива и замор опажања због константног усмеравања пажње на дешавање у
непосредној околини возила. Замор и учестало време рада у ноћном периоду
смањује способност возача да безбедно управља возилом те је због тога неопходна
сва пажња надлежних органа и тела на националном и међународном нивоу и
прописивање услова под којима возач може безбедно да управља возилом, а у том
смислу непрестано сугерисати и послодавцима о неопходности законске обавезе,
али и одговрности према самим возачима-запосленима.
6.
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