14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“
Србија, Копаоник, Хотел Краљеви Чардаци,
10 – 13. април 2019.

14th International Conference
“Road Safety in Local Community”
Serbia, Kopaonik, Hotel Kraljevi Čardaci,
April 10 – 13, 2019.

УТИЦАЈ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ВОЗАЧА,
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Резиме: Правилник о евиденцији радног времена члана посаде возила» (СЛ. Гласник.
13/2017), (у даљем тексту Правилник), увео је важне новине у овој области. Правилник
прописује да превозник води евиденцију о радном времену члана посаде возила на недељном
нивоу у писаном или електронском облику. Поред тога од возача се очекује: да познаје
уређаје у возилима који су намењени евидентирању активности возача (тахографе) током
управљања возилом, правилно их употребљава и да се стриктно придржава одредби „Закона
о радном времену посада возила у друмском превозу и тахографима“ (Сл. Гласник РС
96/2015) (у даљем тексту Закон). Вођењем евиденције рада возача, од стране превозника или
екстерних организација, установљено је да се велики број возача не придржава одредби
Закона, што за последицу може имати високе финансијске трошкове услед контроле
надлежног органа. Постојање проблема се огледа у недостатку знања возача. Возачи нису у
довољној мери и на адекватан начин упознати са наведеним прописима, нити су оспособљени
за правилно руковање тахографима. Решење овог проблема је у избору одговарајућих облика
унапређења знања и вештина професионалних возача. У раду су приказани резултати до којих
се дошло приликом реализације процеса вођења евиденције о радном времену посада возила,
као и предлози за спровођење одговарујћих облика оспособљавања професионалних возача,
у циљу превазилажења овог проблема.
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Abstract: Rulebook on the record of the working time of a member of the crew of a vehicle»
(hereinafter referred to as the Rulebook), introduced important novelties in this field. Rulebook
prescribes that the transport company keeps records of the working time of a crew member on a
weekly basis in written or electronic form. Besides that, drivers are expected to: know devices in
vehicles that are intended to record driver activities (tachographs) during vehicle operation, correctly
use them and strictly comply with the provisions of the " Act of Working Time for Crews of Road
Vehicles and Tachographs". Applying the provisions of the Regulations by the transport company
or by external organizations, in relation to keeping records of the work of the driver, it was
established that a large number of drivers did not comply with the provisions of the Act, and in this
way brings itself and the employer into the situation that during the implementation of the control
they pay a high fines. The reason for this is the fact that the drivers are not sufficiently and adequately
familiarized with the mentioned regulations, nor are they capable of handling the tachograph
properly. The purpose of this paper is to present the results obtained during the implementation of
the record keeping process of the working hours of the crew of the vehicle, as well as proposals for
the implementation of appropriate forms of training for professional drivers, in order to overcome
this problem.
Keywords: Rulebook, driver, vehicle, tachograph, record

1.

АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКОНСКА ОСНОВА У ЗЕМЉАМА ЕУ

Умор и све брже одвијање саобраћаја су уобичајени узроци незгода код
професионалних возача комерцијалних возила (камиона и аутобуса) у земљама
Европске Уније. Обављање транспорта робе и превоза путника у земљама
чланицама Европске Уније јасно је дефинисано кроз неколико директива:
• Директива 2008/68/ЕК усвојена 24.09.2008. године која уређује
унутрашњи транспорт опасне робе.
• Директива 2003/59/ЕК (у даљем тексту Директива) усвојена 15.07.2003.
године односи се на иницијалну квалификацију и периодичне обуке
професионалних возача Ц и Д категорије који обављају транспорт робе
или превоз путника.
• Директива 2002/15/ЕК усвојена 11.03.2002. године дефинише обавезе
превозника у погледу организације транспорт и обавезних евиденција,
извештаја и периода чувања свих података а такође дефинише обавезе
којих се мора прифржавати професионални возач како за време
управљања возилом тако и за време свих радњи које обавља када је ван
возила а све у току обављања превоза.
Европски парламент је 13. марта 2018. године усвojио правила за побољшање
услова обуке за професионалне возаче. Циљ је да се побољшају стандарди
безбедности саобраћаја на путевима кроз правила у обуци професионалних возача,
а посебно да се:
• унапреди обука давањем приоритета безбедности на путевима,
укључујући заштиту рањивих учесника у саобраћају и коришћење
система активне и пасивне безбедности;
• оптимизује потрошња горива;
• увођење нових технологија у сам процес наставе (е-учење);
• разјасне правила о минималним годинама утврђеним у Директиви о
професионалним возачима и правилима ЕУ о возачким дозволама;
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осигура признавање обуке возача ако је обука одржана у некој другој
држави чланици ЕУ, а не у земљи у којој возач има пријављено
пребивалиште;
• учини да Директива буде што јаснија и лакша за разумевање.
Европска комисија је 12.07.2012. године поднела извештај Парламенту Европске
Уније о резултатима примене Директиве која се односи на периодичну обуку
професионалних возача. Подаци из извештаја показују да су обуке биле ефикасне и
да су довеле до побољшања безбедности саобраћаја на путевима. У извештају су
такође дате препоруке и савети за специфична питања и даље побољшање. Обука
професионалних возача, у комбинацији са мерама постављеним на европском,
националном и локалном нивоу, допринела је смањењу броја погинулих на
путевима за 37% између 2003. и 2010. године, упркос расту броја возила за 15%.
Циљ Директиве је да повећа ниво безбедности саобраћаја на путевима у Европи тако
што ће обезбедити један заједнички ниво обуке за све професионалне возаче којим
ће се постићи неопходан степен вештина и компетенција за све професионалне
возаче. Путеви у земљама чланицама Европске Уније су најбезбеднији путеви на
свету, јер у просеку 50 особа на милион становника смртно страда у саобраћајним
незгодама, док је тај број, посматрајући цео свет, готово 3,5 пута већи тј. 174 особе
на милион становника.
Број смртно страдалих у саобраћајним незгодама, у последње две деценије у ЕУ,
је смањен за 43% у периоду од 2001. до 2010. године и додатних 20% између 2010.
и 2017. године. Тренд опадања броја незгода са смртно страдалима се након
стагнације у 2014. и 2015. години наставио. Проценат смањења за 2016. и 2017.
годину износи по 2%.
Број смртно страдалих, у земљама ЕУ, у незгодама у којима су учествовала
комерцијална возила (возила за превоз терета чија је укупна маса већа од 3,5 тоне)
или аутобуси смањен је за 50% у периоду од 2006. до 2015. године. У табелама које
следе (Табела 1. и Табела 2.) приказани су проценти смањења броја погинулих по
годинама. У обе категорије забележено је смањење броја погинулих за сваку годину
осим за 2012. годину када су у питању незгоде у којима су учествовали аутобуси,
када је забележен пораст броја смртно страдалих за 1,2%.
•

Табела 1. Број погинулих у незгодама са возилима >3.5 тоне (ЕУ)

Година
Број погинулих
Проценат смањења
Година
Број погинулих
Проценат смањења

2006
7.233
2011
4.490
2,1%

2007
6.851
5,3%
2012
4.211
6,2%

2008
6.245
8,8%
2013
3.945
6,3%

2009
5.046
19,2%
2014
3.863
2,1%

2010
4.586
9,1%
2015
3.803
1,5%

У 2015. години 50% смртно страдалих у незгодама у којима су учествовала
комерцијална возила налазило се у путничким возилима на месту возача или
путника, док је у незгодама у којима су учествовали аутобуси, за исти период, од
укупног броја смртно страдалих око 30% било из категорије пешаци.

63

Бојан Томић, Душко Тучић, Ненад Џагић, Марко Јовановић
УТИЦАЈ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ВОЗАЧА, НА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И
ВЕШТИНА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Табела 2. Број погинулих у незгодама са аутобусима (ЕУ)

Година
Број погинулих
Проценат смањења
Година
Број погинулих
Проценат смањења
2.

2006
1.250
2011
821
8,6%

2007
1.188
5,0%
2012
830
+1,2%

2008
1.017
14,4%
2013
743
10,5%

2009
963
5,3%
2014
751
1,1%

2010
898
6,8%
2015
722
3,9%

АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКОНСКА ОСНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Све је већа потражња за искусним професионалним возачима, како у Републици
Србији тако и у иностранству. Тренутно је због недостатка професионалних возача,
отежано функционисање градских саобраћајних предузећа у многим градовима, јер
има довољан број аутобуса али недостају возачи. Код већине превозника у
Републици Србији на пословима возача раде пензионери, а о томе говори и податак
да запослени у друмском саобраћају у просеку имају 55 година. Запажено је и да
превозници ангажују особе старије и од 70 година.
Обављање послова превоза терета или превоза путника у Републици Србији
темељи се на Закону о безбедности саобраћаја на путевима који је донет 02.06.2009.
године, са последњом изменом 13.11.2018. године. На основу члана 203. став 10.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре усвојило је 17.12.2018. године Правилник о условима
и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе
картице возача.
Област транспорта робе и превоза путника додатно је уређена и Законом о
радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима који је ступио на
снагу 04.12.2015. године док је Закон о изменама и допунама Закона о радном
времену посаде возила у друмском превозу и тахографима на снази од 08.12.2018.
године.
Влада Републике Србије је, пре доношења претходно поменутог Закона,
04.08.2010. године донела Уредбу о времену одмора и управљања возача моторних
возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних
тахографа која је престала да важи 05.12.2015. године.
На основу члана 245. став 5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
Министар за инфраструктуру и енергетику доноси Правилник о начину коришћења
тахографа који је важио од 22. јуна 2011. до 14.10.2017. године. Министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу члана 16. став 15. Закона о
радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, донео је
Правилник о начину коришћења тахографа који важи од 20.09.2017. године.
Уз сагласност Министра надлежног за послове рада, а на основу члана 4. став 18.
Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима,
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доноси Правилник о
евиденцији радног времена члана посаде возила који важи од 24. фебруара 2017.
Правилник доноси значајне новине у евиденцији радног времена возача, што ће у
великој мери утицати на организацију рада запослених задужених за формирање и
вођење евиденције возача и других чланова посаде возила.

64

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

Преломна година је управо 2019. година јер је 17.12.2018. године Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело правилник о условима и
начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице
возача.
Због све већег проблема са радном снагом Немачка је спремна да у току 2019.
године ’’прихвати’’ три милиона радника, од чега ће више од 30 одсто бити управо
из саобраћајне струке. Додатни одлив професионалних возача створиће још веће
проблеме у виду недостатка професионалних возача, али довешће и до бољег
вредновања занимања на нашем тржишту што домаћи послодавци из више разлога
неће моћи да плате и да на тај начин остану конкуретни са послодавцима у земљама
ЕУ.
Правилник о условима и начину стицања сертификата о стручној
компетентности и квалификационе картице возача предвиђа да сви возачи који у
тренутку доношења правилника поседују дозволе за Ц и Д категорију могу на
основу стеченог права добити поменути сертификат исто као и возачи који у првој
години усвајања правилника положе возачки испит за наведене категорије. Будуће
генерације возача, након истека прве године од усвајања правилника, биће у обавези
да похађају основну обуку како би добили сертификат. Основна обука подразумева
280 наставних часова за возача који није стекао најмање средње образовање у
трогодишњем трајању или 140 наставних часова ако је возач стекао најмање средње
трогодишње образовање било ког образовног профила, осим образовног профила
возач моторних возила.
Према подацима Привредне коморе Србије у области саобраћаја регистровано је
око 32.000 предузећа који запошљавају око 117.000 радника, што представља нешто
преко 6% укупног броја запослених у Републици Србији. На тржишту Републике
Србије послују и фирме којима саобраћај није претежна делатност већ оне у склопу
свог пословања обављају превоз робе или путника за сопствене потребе, па је тако
број саобраћајних радника још већи. Процене су да у сектору међународног
транспорта у Србији ради око 20.000 запослених, а да је укупан број свих који се
баве превозом робе, од достављача хране, до возача у градском саобраћају око
100.000. У наредним табелама (Табела 3. и Табела 4.) приказани су подаци Агенције
за безбедност саобраћаја који се односе на саобраћајне незгоде са погинулим
лицима у којима су учествовала комерцијална возила за превоз терета и аутобуси.
Табела 3. Број незгода и број погинулих у незгодама са комерцијалним возилима

Комерцијална возила
СН са погинулим лицима
Број погинулих лица

2013
104
120

2014
88
108

2015
121
141

2016
121
135

2017
111
128

Табела 4. Број незгода и број погинулих у незгодама са аутобусима

Аутобус
СН са погинулим лицима
Број погинулих лица

2013
28
33

2014
18
18

2015
39
45

2016
31
36

2017
18
21
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3.

ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И ВОЗАЧА У ОБЛАСТИ ПРАЋЕЊА РАДА

Зaкон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима
заједно са Европским споразумом о раду посаде на возилима која обављају
међународне друмске превозе (AETR) дефинише све обавезе превозника и возача
приликом обављања превоза робе или путника.
Превозник је дужан да организује рад возача тако да се он може придржавати
одредаба наведеног Закона, да да одговарајућа упутства возачу и да врши њихову
редовну контролу како би се обезбедило поштовање одредаба овог закона. Праћење
рада возача превозник обавља тако што за сваког возача мора поседовати
одговарајућу евиденцију дефинисану Правилником о евиденцији радног времена
члана посаде возила као и да уредно чува све тахографске листиће, очитане податке
са картице возача и дигиталног тахографа, потврде о одсуствовању са посла или
обављању других послова и да на основу свих тих података израђује извештаје о
раду возача.
Возач је у обавези да поштује све одредбе Закона и АЕТР споразума које се
односе на дужину трајања времена управљања возилом како на дневном тако и на
недељном и двонедељном нивоу, да води рачуна о обавезним паузама и одморима
као и њиховом трајању, да све тахографске листиће чува и доставља их превознику
у прописаним роковима.
Осим поменуте Евиденције о радном времену члана посаде возила, превозник
мора поседовати Извештај о прекршајима возача и Детаљан извештај о раду возача.
Израдом ових извештаја и вођењем евиденције превозник може увидети сва
непоштовања одредаба Закона као и АЕТР споразума од стране возача, након чега
је у обавези да у зависности од тежине и броја прекршаја возачу изрекне
одговарајуће дисциплинске или казнене мере.
4.

ПРИМЕР АНАЛИЗЕ РАДА ВОЗАЧА У ПЕРИОДУ ОД 01.03. - 31.08.2018.

У даљем тексту приказани су резултати анализе рада возача у складу са
одредбама Закона и АЕТР споразума у компанији регистрованој на територији
Републике Србије која се претежно бави међународним транспортом робе.
Анализом је обухваћен рад 51-ог професионалног возача.
Подаци на основу којих је урађена анализа добијени су са 618 тахографских
листића (подаци о раду 9 возача) и очитавањем картица возача (подаци за 42 возача)
за период од 01.03. до 31.08.2018. године.
Израдом извештаја установљено је да 14 возача није имало прекршаје у раду док
је 37 возача имало бар 1 прекршај. Однос броја возача за које су доступни подаци у
оквиру посматраног месеца и броја возача који су направили бар 1 прекршај у том
месецу најизраженији је у јуну и јулу месецу када је скоро сваки други активни
возач направио бар један прекршај, док је за остале месеце тај однос такав да је
скоро сваки трећи активни возач имао бар један прекршај у раду.
Број прекршаја за посматрани период износи 281. Најмањи број прекршаја
направљен је у августу (14) али је то уједно и месец када је најмање возача било
ангажовано. Највећи број прекршаја направљен је у мају (64) иако је у том месецу
после августа било најмање возача који су правили прекршаје.
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У табели која је у наставку (Табела 5.) наведени су прописи дефинисани АЕТР
споразумом и одредбама Закона којих се морају придржавати возачи како у
међународном тако и у домаћем транспорту. Такође, у табели је поред сваког
прописа приказан и укупан број непоштовања одређеног прописа и укупан новчани
износ за посматрани период.
На основу приказаних вредности у табели 5., може се уочити да возачи који су
имали неправилности у раду највећи проблем имају са не поштовањем прописа који
се односи на непрекидно управљање возилом без одговарајућих пауза и тај прекршај
се понавља 121 пут (43%). До прекршаја долази јер возачи не поштују прописано
трајање времена управљања које може максимално износити 4.5 часа након чега се
мора направити пауза у трајању од минимум 45 минута или да се пауза подели на
два дела и то тако да прва траје минимум 15 минута док друга не сме бити краћа од
30 минута.
Наредни прекршај који се највише понављао, 61 пут (22%), јесте прекршај везан
за дозвољено време трајања скраћеног дневног одмора који траје краће од 11 сати
али не мање од 9 часова. Возач сме користити овакав вид одмора највише 3 пута
између два недељна одмора.
Дневно време управљања (Управљање возилом дању) не сме да буде дуже од 9
часова, али два пута недељно возачима је дозвољено да управљају возилом највише
по 10 часова и то се може користити сваке недеље ако се поштују ограничења
недељног и двонедљног управљања возилом.
Почетком дневног времена управљања сматра се тренутак завршетка
непрекидног одмора у трајању од најмање 7 часова. Возачи нису испоштовали
дефинисани пропис у 38 (14%) случајева.
Учешће три предходно наведена прекршаја у укупном броју прекршаја је скоро
80%, односно преосталих 7 типова прекршаја учествује са 20% од чега за два
прописа није ни било прекршаја тако да је преостали број прекршаја подељен на 5
прописа.
Од преосталих прекршаја скраћење дневног одмора испод 11 сати, возачи су
начинили 27 пута (10%) и скраћење дневног одмора испод 9 сати – посада, 15
понављања (5%) што значи да се није поштовало правило о обавезном дневном
одмору у трајању од најмање 9 часова, у року од 30 часова од завршетка претходног
дневног или недељног одмора у случају када је реч о вишечланој посади.
Пуни недељни одмор мора трајати најмање 45 часова, што код анализом
обухваћених возача у посматраном периоду није испоштовано у 6 случајева (2%),
идентичан број прекршаја учињен је и када је у питању пропис који се односи на
скраћени недељни одмор који може трајати мање од 45 часова али дуже од 24 часа.
Вожња у току дана дуже од 9 сати је пропис који возачи нису испоштовали у 7
случајева (2%), док код прописа који се односе на дужину трајања недељног и
двонедељног времена управљања возилом није било неправилности. Недељно
време управљања возилом не сме да буде дуже од 56 часова. Укупно време
управљања возилом у току било које две узастопне недеље не сме да буде дуже од
90 часова.
Износ од 10.140.000,00 динара је укупан износ који би морало да уплати правно
лице у случају контроле рада превозника од стране надзорног органа. За сваки од
ових прекршаја прописана је и казна за одговорно лице у правном лицу и казна за
возача. Шест возача направило је укупно 173 прекршаја, што је више од 60%
укупног броја прекршаја, а укупан новчани износ је 6.700.000,00 динара што је више
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него сви остали возачи заједно. Осталих 45 возачи имају 108 прекршаја и укупан
новчани износ од 3.440.000,00 динара.
Табела 5. Преглед прописа, број прекршаја за сваки пропис и укупан новчани
износ (у динарима))

Бр.
прекршаја

НАЗИВ ПРОПИСА

Новчани
износ

Прекорачење двоседмичног времена управљања (90
0
0
сати)
Прекорачење недељног времена управљања (56 сати)
0
0
Скраћење дневног одмора испод 9 сати (посада)
15
480.000
Скраћење дневног одмора испод 11 сати
27
860.000
Непрекидно управљање без одговарајућих пауза
121
4.960.000
Скраћење недељног одмора (24 сата)
6
300.000
Скраћење недељног одмора (45 сата)
6
220.000
Вожња у дневном периоду дужа од 9 сати
7
200.000
Управљање возилом дању
38
1.080.000
Скраћење дневног одмора испод 9 сати
61
2.040.000
У зависности од тога колико је прекорачено време управљања возилом
(непрекидно, дневно, недељно или днонедељно) или скраћено прописано трајање
пауза и одмора (дневни и недељни) Законом су прописани различити износи казни.
Прва категорија је „Мањи прекршај“ (20.000,00 динара), друга категорија је
„Озбиљан прекршај“ (40.000,00 динара) и трећа категорија је „Веома озбиљан
прекршај“ (80.000,00 динара). У табели која следи (Табела 6.) представљен је број
прекршаја за сваки месец у зависности од категорије прекршаја. Наведени износи
казни су на основу Закона који је важио до 08.12.2018. године, јер су Изменама и
допунама овог Закона износи казни увећани.
Расподела возача по укупном броју прекршаја у току посматраног периода
организована је у 9 категорија и приказана је у табели која следи (Табела 7.). Даљом
анализом установљено је да је највише возача, тачније њих 9, направило од 3 до 5
прекршаја.
Табела 6. Расподела казни по месецима

НОВЧАНИ ИЗНОС ПРЕКРШАЈА
(у динарима)

20.000
40.000
80.000

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ

33
7
14

30
6
6

40
10
14

29
14
11

32
10
11

10
0
4

Табела 7. Расподела возача на основу броја прекршаја по категоријама
3-5
6-10
11-20
21-30
31-40
Без прекршаја
1 пр.
2 пр.
пр.
пр.
пр.
пр.
пр.
14
7
8
9
7
2
2
1

>40
пр.
1

Два прекршај је направило 8 возача, затим следе две категорије у којима се
налази по 7 возача и то су категорије возача који су направили један прекршај, а
друга категорија су возачи који су направили од шест до десет прекршаја. У
категоријама од 11 до 20 прекршаја и од 21 до 30 прекршаја распоређена су 4 возача
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и то тако да су у свакој категорији по 2 возача. У две најтеже категорије налазе се 2
возача од којих је један направио 38 прекршаја, а други 49 прекршаја.
5.

РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ И ПРЕДЛОГ ОБУКА

Као крајњи резултат ове анализе чији је део приказан у раду превозник је стекао
увид у то који возачи имају проблема са поштовањем одређених прописа и у којој
мери. Такође, на основу анализе дат је и предлог за које возаче је неопходно
организовати одређене теоријске и практичне обуке. Предложене су теоријске обуке
из области познавања прописа дефинисаних Законом о безбедности саобраћаја на
путевима, Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и
тахографима и Правилником о начину коришћења тахографа а све са циљем
унапређења постојећег нивоа знања возача.
Обрадом тахографских листића уочен је проблем ручног уноса, који се огледа у
томе да возачи не поседују довољан ниво знања за исправно попуњавање
тахографских листића. Практична обука из области руковања аналогним
тахографом допринела би отклањању неправилног руковања и унапређењу знања
потребног за исправно попуњавање тахографских листића.
Поред наведених обука дат је предлог за реализацију теоријске и практичне
обуке о елементима еко-вожње као и о елементима безбедне-дефанзивне вожње.
Очекивани ефекат поменутих обука је смањење трошкова транспорта и повећање
нивоа безбедности саобраћаја на путевима.
Свака од ових обука реализује се кроз обавезан улазни тест којим ће се стећи
увид у возачево тренутно познавање прописа, након чега се реализују наставни
часови у учионица или на полигону у зависности од тога о којој обуци је реч. На
крају сваке обуке потребно је поново тестирати полазнике обуке како би се видео
напредак.
Након обука и реализованих провера подаци о резултатима сваког возача се
уносе у регистар возача. Успостављењем одговарајућих извештаја оставарује се
увид у знања и вештине возача, препознају се могућности за унапређење кроз
конкретне тренинге и обуке. Транспортна компанија има потпуни увид у
способности и знања запослених возача, што омогућава успостављање ефикасних
планова за унапређење рада возача и бољу организацију транспорта.
6.

ЗАКЉУЧАК

Обављање послова професионалног возача не подразумева само управљање
возилом, већ и различита знања и вештине које су неопходне да би возач могао свој
посао да обавља ефикасно. Осим вештине управљања возилом, од данашњег возача
се очекује да познаје документа која прате возило, возача и терет, царинске поступке
и процедуре, начине плаћања такси, путарина, правила о радном времену и
временима управљања, пауза и одмора возача.Та знања и вештине возачи једино
могу да стекну праксом код послодавца јер образовни систем у Србији није
прилагођен потребама транспортног тржишта. Како данас образовни систем
практично не школује возаче који могу одмах по завршетку школовања да обављају
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ВЕШТИНА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

посао возача у међународном транспорту терета и превозу путника, превозници не
добијају готове професионалне возаче већ су приморани сами да их обучавају.
Додатне обуке возача имају за циљ да транспортној компанији обезбеде возача
који ће смањити потрошњу горива, пнеуматика, трошкова одржавања, а уједно се
кроз обуке и праћење рада возача постиже онај много битнији циљ а то је повећање
нивоа безбедности саобраћаја на путевима. Професионалним возачима додатне
обуке пружају могућност да стекну један виши степен вештина и компетенција који
нису могли достићи кроз предходне облике оспособљавања (основно и
средњешколско образовање, полагање возачког испита).
Велики број транспортних компанија у Републици Србији поседује основе ГПС
уређаје уз помоћ којих могу добити податке о позицији, брзини кретања возила и
возачу који управља возилом. Тек мали број транспортних компанија поседује
напредне ГПС уређаје са којих могу добити различите податке који се односе како
на возило тако и на стил вожње возача. Компаније које поседују такве системе
превасходно су их користили да прате потрошњу горива, мазива, пнеуматика,
положај возила, брзину кретања, нагла успорења и убрзања али су пратећи и
анализирајући податке добијене са напредних ГПС уређаја установиле да је управо
стил вожње возача битан фактор који утиче на повећање нивоа безбедности
саобраћаја на путевима и на смањење готово свих елемената цене транспорта. Због
свега предходно наведеног све је више транспортних компанија које решење виде
управо у додатним обукама возача.
7.
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