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Резиме: Савремена пракса обуке возача после положеног возачког испита у Републици
Србији тежи да уважи достигнућа теорије и постојеће праксе у земљама Европске уније (ЕУ).
У том смислу, из доступних писаних извештаја за потребе ЕУ и стручних радова из Србије,
у раду је исказан концепт пост-лиценцне обуке возача у одређеним земљама ЕУ и допунске
обуке возача у Србији. У извештају се препознаје еластичност правне регулативе и праксе
обуке возача у земљама ЕУ, кроз развијање унифицираних интерних програма. У Србији,
одређени садржаји допунске обуке возача нормативно су уређени и пракса се развија по
европским стандардима. Међутим, јасно се уочава потреба нормативног уређења и
интензивнијег развијања унифицираних програма обуке возача који у компанијама раде као
професионални возачи или користе флотна возила у раду и програма допунске обуке возача
на принципима добровољности и индивидуалности. Допунска обука возача на принципима
добровољности и индивидуалности, посебно младих возача, може бити систематична и
одржива само уз укључивање шире друштвене заједнице, локалних заједница,
осигуравајућих компанија и других субјеката безбедности саобраћаја.
Кључне речи: возач, допунска обука, постлиценцна обука, безбедност саобраћаја.
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license driver training in certain EU countries and additional driver training in Serbia. Reports
recognizes law and practice elasticity of driver training in EU, through development of unified
internal programs. In Serbia, some facilities of additional driver training are normative furnished
and some practices are being developed whitin European standards. However, it is clear need for
normative regulation and for develop of intensive training programs for drivers working in
companies as professional drivers or using fleet vehicles and programs of additional driver training
based on voluntariness and individuality principales. Additional driver training based on principles
of voluntariness and individuality, especially for young drivers, can be systematic and sustainable
only with involvement of wide community, local communities, insurance companies and other road
safety operators.
Keywords: driver, additional training - post-license training, road safety.

1.

УВОД

У раду је дат извод из истраживања постлиценцне обуке возача (обука после
стечене возачке дозволе) у земљама Европске уније и концепт организације
допунске обуке возача у Републици Србији. Циљеви и методе постојеће праксе
постлиценцне обуке возача нису битније мењани у односу на период дат у овом
истраживању. Безбедност саобраћаја умногоме зависи од обуке возача моторних
возила. Због тога су обука возача и критеријуми за оцењивање успешности обуке
предмет сталног истраживања, праћења и усавршавања. Развојем саобраћаја и
усложњавањем услова рада, обука возача постала је активан процес стручних
истраживања и компаративних анализа. Данас се обуком професионалних возача у
међународном саобраћају бави Европска унија (ЕУ) преко својих комитета и
комисија и националних тела. Проблем постлиценцне, односно напредне или
допунске обуке возача који у компанијама раде као флотни возачи или користе
возила у свом раду своди се на стандардизацију и уједначавање критеријума у
обуци. Најмање је доступних података о истраживању савремене праксе обуке
возача после стечене возачке дозволе, која се реализује на принципима
добровољности и индивидуалности. Овај облик обуке најчешће се развија кроз
интерне програме, уважавајући различитости и специфичности садржаја, са
поступним прихватањем стандарда квалитета и успешности обуке. Слична је
ситуација и у пракси допунске обуке возача у Србији. У коначном извештају
Пројекта Европске уније ADVANCED, под називом Опис и анализа тренинга возача
и мотоциклиста након стицања возачке дозволе, из 2002. године дато је
истраживање Европске комисије на тему постлиценцне обуке возача у Европској
унији. Извештај је сачињен од стране групе аутора и суфинансиран од стране
Европске комисије. Извештај је публикован и штампан од стране CIECA
(Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile - Међународна
комисија за испите за управљање аутомобилима) из Хага, Холандија. У раду су
обухваћена истраживања дотадашње литературе о студијама вредновања,
садржајима и методама напредне обуке возача, постојеће праксе, као и услови и
начини обуке младих возача, са констатацијама о оквирима, закључцима и
препорукама за промене у складу са нивоима обуке, коришћењем GADGET
матрице.
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2.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР

Компаративно сагледавање праксе обуке возача после положеног возачког
испита у земљама ЕУ и Србији треба да допринесе хармонизацији националних
прописа, стандарда и праксе, што је и циљ овог рада. Проблем је дефинисан у
различитости прописа, стандарда и нормативног уређивања и праксе постлиценцне
обуке возача запослених у компанијама или обуке на добровољним принципима у
земљама ЕУ, и допунске обуке возача у Србији. Предмет рада је компаративна
анализа стручних радова о истраживањима допунске обуке возача у Аустрији,
Француској, Немачкој, Белгији и Србији.
Постлиценцна обука возача у ЕУ схваћена је као процес обуке возача после
стицања возачке дозволе. У Србији, обука возача после стицања возачке дозволе,
најчешће се исказује као процес допунске обуке возача. Допунска обука возача
(постлиценцна обука) је процес који јача и пружа оквир за учење у три кључне
области. Прво: знање и како га применити. Друга категорија је учење вештина.
Практично искуство је неопходно за развој вештина, од физичких, као што је
управљање, до међуљудских, као што је комуникација. Последња област је учење
на нивоу вредности и ставова. Ова врста обуке је вероватно најзахтевнија за тренера
и најтеже ју је оценити, али вредности и ставови имају највећи утицај на понашање
и учинак. Савремени систем обуке возача представља свеобухватан систем који
омогућује стицање, проверу и стално доказивање возачевих знања, вештина и
понашања (Липовац, 2002:181). Допунско образовање и васпитање треба да понуди
и успешним возачима да своја знања и способности подигну на виши ниво.
Програми допунске обуке треба да су прилагођени популацији којој су намењени и
усклађени са циљевима које треба постићи (Инић, 1991:440). Мере безбедности
саобраћаја представљају организовану активност друштва у циљу елиминисања или
смањивања ризика у саобраћају на друштвено прихватљив ниво (Липовац,
2014:197). Ограничења у овом раду везана су за релативно мали број радова о
нормативној уређености и стандардима постлиценцне и допунске обуке возача у
ЕУ, због чега је коришћено истраживање публиковано 2002. године, у организацији
Европске комисије.
3.
3.1.

НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА ОБУКЕ ВОЗАЧА
У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Обука возача по програмима и прописима ЕУ

Услови за управљање моторним возилом у државама чланицама ЕУ прописани
су Директивом 2006/126 ЕЗ Европског парламента и Савета од 20.12.2006. о
возачким дозволама, а обука возача Директивом 2003/59 ЕЦ Европског парламента
и Већа од 15.07.2003. о иницијалним квалификацијама и периодичном тренингу
возача друмских возила за превоз робе и путника. Примера ради, прописима датим
у Директиви 2003/59 ЕЦ, препоручује се обука од 280 часова за почетну
квалификацију професионалног возача. У складу са овом регулативом сваки
кандидат мора да вози најмање 20 часова индивидуално у возилу оне категорије за
коју се обучава, а које испуњава техничке нормативе дате Директивом. Обука возача
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који управљају возилима којим се врши транспорт опасних материја прописана је
Европском конвенцијом о међународном друмском транспорту опасног терета у
друмском саобраћају (ADR). Допунска или напредна обука (постлиценцна обука)
возача, у земљама ЕУ, најчешће се организује по интерним стандардима и нормама
које се операционализују кроз програме обуке. Програми обуке интензивно се
развијају у већини земаља, посебно у Аустрији, Белгији, Француској, Немачкој,
Италији, Холандији, Шпанији, Шведској, Швајцарској… У већини земаља ови
програми прописују се и уређују интерним актима локалне заједнице, агенција,
удружења, компанија, организација које пружају услуге обуке, компанија и
организација које имају сопствени возни парк, специјализованих организација и
компанија и базирају на GADGET-матрици, која се заснива на претпоставци да се
обука може описати у облику хијерархија. Идеја хијерархијског приступа је да
способности и предуслови на вишем нивоу утичу на захтеве и предуслове на нижем
нивоу. Четири нивоа су:
• Циљеви за живот и вештине за живот ;• Циљеви и контекст вожње; •
Овладавање ситуацијама у саобраћају; • Управљање возилом.
Највиши ниво се односи на личне мотиве и тенденције у широј перспективи.
Овај ниво се заснива на знању да животни стилови, социјална позадина, пол, старост
и други појединачни предуслови утичу на ставове, понашање у вожњи и учешће у
незгодама. На следећем нивоу, фокус је на циљевима који стоје иза вожње и
контекста у којем се вози. Пажња је на томе зашто, где, када и са ким се вози.
Примери за детаљније аспекте су избор између аутомобила или аутобуса, дневне
или ноћне вожње, сати журбе или не, одлуке о вожњи под утицајем алкохола, умора
или стреса итд.; све у односу на сврху путовања. Следећи ниво је о овладавању
вожњом у саобраћајним ситуацијама. Возач мора бити у стању да прилагоди своју
вожњу у складу са сталним променама у саобраћају, на пример у раскрсницама,
приликом претицања или када се сусреће са незаштићеним учесницима у
саобраћају. На овом нивоу је такође могуће идентификовати потенцијалне
опасности у саобраћају. Образовање и обука возача традиционално се фокусира на
овај ниво. Доњи ниво се фокусира на возило, његову конструкцију и начин на који
се управља. Знати како покренути возило, променити степен преноса и зауставити
аутомобил довољно добро да би се аутомобил могао користити у саобраћају
припада овом нивоу, као и сложеније радње управљања за избегавање ризика,
смањујући ниво отпора и разумевање закона физике (динамика вожње).
Функционисање и предности система за спречавање повреда, као што су сигурносни
појасеви и ваздушни јастуци, такође припадају овде.
3.2.

Програми постлиценцне обуке у Аустрији, Француској, Немачкој и
Белгији.

У већини земаља постлиценцна обука возача стандардизована је и
операционализује се кроз интерне програме локалних заједница, агенција,
удружења, компанија, организација које пружају услуге обуке, компанија и
организација које имају сопствени возни парк, специјализованих организација и
компанија. На нивоу државе или локалне заједнице најчешће се прописују циљеви
и методи обуке.
Аустрија – циљеви, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке. Личне
карактеристике: свест о личним и физичким границама којом се усмерава ка
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безбеднијем стилу вожње. Карактеристике вожње: препознавање опасности, читање
пута, разумевање технологије уграђене у возило, дефанзивна вожња, узимање у
обзир грешака других људи, избегавање опасности (безбедна даљина/брзина,
технике седења/управљања). Саобраћајна ситуација: превазилажење опасности
(кочење, управљање, употреба квачила). Контрола возила: разумевање каквог
утицаја има брзина у критичним ситуацијама, потреба за меканим антиагресивним
стилом вожње. Свака вежба је осмишљена тако да се стекне искуство о томе како
мала промена брзине може деловати на ситуацију: разумевање граница.
Табела 1. Пример1-Аустрија, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке
возача

Нивои
понашања
возача
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1

Описи нивоа
Подизање свести о личним особинама и понашању
и њиховој важности за добру вожњу
Подизање свести о путовању, утицајним
елементима и особинама путовања
Управљање саобраћајним ситуацијама
Побољшање техника маневрисања, управљања и
контроле возила

Приоритети од
1 до 4, (1
највиши)

Обим
времена у
%

4

10

3

10

2

25

1
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Француска – циљеви, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке.
Откривање и разумевање личних граница (физичких и психичких); Откривање и
разумевање граница возила (кинетичка енергија, кочење, губитак трења, мртви
углови); Откривање и разумевање граница окружења (поверење у постављену
сигнализацију, стање путева, видљивост у раскрсницама, заслепљеност од других
возача, лоше време, итд.).
Табела 2. Пример2.-Француска приоритети и време по нивоима постлиценцне
обуке

Нивои
понашања
возача
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1

Описи нивоа
Подизање свести о личним особинама и понашању и
њиховој важности за добру вожњу
Подизање свести о путовању, утицајним елементима
и особинама путовања
Управљање саобраћајним ситуацијама
Побољшање техника маневрисања, управљања и
контроле возила

Приоритети
од 1 до 4, (1
највиши)

Обим
времена у
%

1

30

2

30

3

25

4

15

Немачка – циљеви, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке.
Учинити да возачи буду свесни ставова и понашања која могу повећати ризик.
Омогућити
возачима
субјективну
процену
сопствених
вештина
и
физичких/техничких могућности једног возила. Дати знање о техничким и
физичким основама за безбедну вожњу; препознавање важности когнитивних
процеса (перцепције и информисања) и њихово увежбавање. Свест о типичним
ситуацијама опасности и способност да их боље процењујемо. Учити начине
избегавања опасности. Учити стандардне технике за непосредно деловање у
опасним ситуацијама. Учити границе непосредног деловања у превазилажењу
опасности.

197

Благоје Милинић, Младен Алвировић, Павле Ковачевић
КОНЦЕПТ САВРЕМЕНЕ ПРАКСЕ ОБУКЕ ВОЗАЧА ПОСЛЕ ПОЛОЖЕНОГ ВОЗАЧКОГ ИСПИТА

Табела 3. Пример3-Немачка, приоритети и обим времена по нивоима напредне
обуке возача

Нивои
понашања
возача
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1

Описи нивоа
Подизање свести о личним особинама и понашању
и њиховој важности за добру вожњу
Подизање свести о путовању, утицајним
елементима и особинама путовања
Управљање саобраћајним ситуацијама
Побољшање техника маневрисања, управљања и
контроле возила

Приоритети од
1 до 4, (1
највиши)

Обим
времена у
%

2

25

4

20

1

30

3

25

Белгија – циљеви, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке.
Разумевање опасности на путевима, проклизавања, њихових узрока и могућег
деловања за успостављање нормалне ситуације. Посебно је тешко стално
маневрисати, па у том смислу треба показивати возачима да је боље избећи опасност
него се њом непосредно бавити.
Табела 4. Пример 4-Белгија, приоритети и време по нивоима постлиценцне обуке
возача

Нивои
понашања
возача
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
Ниво 1

Описи нивоа
Подизање свести о личним особинама и понашању
и њиховој важности за добру вожњу
Подизање свести о путовању, утицајним
елементима и особинама путовања
Управљање саобраћајним ситуацијама
Побољшање техника маневрисања, управљања и
контроле возила

Приоритети од
1 до 4, (1
највиши)

Обим
времена у
%

3

20

4

10

2

30

1

40

У процесу обуке, поштују се одређени принципи.
Прво, одрасли учесници имају следеће карактеристике: Они нису почетници,
већ су у континуираном процесу раста; доносе са собом јединствени пакет
искустава и вредности; они долазе до образовања са различитим нивоима и врстама
мотивације,
зависно
од
околности
њиховог
уписа;
они
доносе
очекивања/предрасуде о тренингу; имају конкурентне интересе у свом животу: тема
тренинга је само једна од њих; већ имају своје властите обрасце учења; одрасли уче
најбоље кроз рад. Друго, образовање одраслих је најпродуктивније када: учесници
су укључени у осмишљавање учења; учесници се охрабрују да буду усмерени на
себе; тренер функционише као фацилитатор, а не као дидактички инструктор;
различите потребе и стилови учења сваког појединца узимају се у обзир. Важно је
да “рад” у контексту обуке возача не значи чисто физички чин вожње. “Doing” што
учесници активно примењују своју свест, знање и моторику (уочавање,
анализирање, решавање проблема, итд.). Искуства учесника се користе у процесу
учења. Активности учења су релевантне за околности ученика. Мотивација за учење
је потребна. Сама чињеница да неко похађа курс обуке не гарантује да ће ишта
научити. Да би се учење одвијало, полазник се мора уверити да постоји одређена
директна корист од стицања знања, вештина и свести понуђених у обуци. Слање
људи на курсеве - да науче вештине које неко други треба да научи - није ефикасна
основа за учење, осим ако су претходно убеђени. Ово је важно за компаније које
шаљу своје запослене за обуку флоте, на пример. Циљеви тренера и полазника
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такође морају бити у корелацији. Циљеви обуке су оно што тренери желе да знају и
раде. Циљеви учења су оно што полазници желе да знају и раде. Стварна обука мора
бити мешавина и повезивање ова два циља, како би процес учења имао шансу да
буде успешан.
4.
4.1.

НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПРАКСА ОБУКЕ ВОЗАЧА
ПОСЛЕ СТЕЧЕНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Прописи о допунској обуци возача у Републици Србији

У Републици Србији нормативно је прописана и уређена обука професионалних
возача. Законом о безбедности саобраћаја на путевима /ЗОБС/ прописано је
лиценцирање возача за обављање јавног превоза. На овај начин уведена је лиценца
професионалног возача (сертификат о професионалној компетентности – Cercificate
of Profesional Competence – CPC), која може бити национална и међународна.
Примена овог прописа још није заживела у пракси јер нису донети сви подзаконски
акти.
ЗОБС-ом је прописана обука возача којима је одузета возачка дозвола –
корективна обука. Возач коме је одузета возачка дозвола због неуправљања возилом
савесно и на прописани начин, а због учињених прекршаја правоснажно му је
изречен одређени број казнених поена који кумулативно у одређеном временском
периоду прелази прописани лимит, или је у одређеном временском периоду
правоснажно осуђен за кривична дела из безбедности јавног саобраћаја, обавезан је
да се подвргне прописаној обуци. Анализе указују да се кроз обуку постижу
значајни ефекти на унапређењу знања и ставова возача.
Законом о транспорту опасних терета, прописана је и уређена допунска обука
возача који управљају возилом којим се превозе опасни терети. Прописано је да се
после спроведене обуке издаје одговарајући сертификат, који се продужава уз
редовне периодичне обуке. Овим Законом су прихваћени међународни прописи о
специјализованим облицима допунске обуке возача, односно Европски споразум о
међународном транспорту опасног терета (ADR) у друмском саобраћају.
Допунска обука возача запослених у правним лицима, компанијама, државним и
другим организацијама, возача који користе компанијска, службена или сопствена
возила и обука возача на принципима добровољности и индивидуалности реализује
се по интерним прописима и правилима према утврђеним потребама и циљевима
корисника обуке.
4.2.

Пракса допунске обуке возача.

Програми допунске обуке возача који користе компанијска, службена или
сопствена возила и обука возача на принципима добровољности и
индивидуалности, у Србији, најчешће се прописују и уређују интерним прописима.
У Министарству одбране и Војсци Србије, припрема возача војних возила
реализује се фазно. У првој фази возачи, са грађански возачким дозволама,
обучавају се за управљање војним возилом. У другој фази реализују се периодично
обука и тренинзи и непосредно у припреми за конкретни задатак. Обука се састоји
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од теоријског и практичног дела, реализује се у кабинету, на полигону и на путу.
Обука, резултати и постигнути ефекти прате се SVOT анализом (Деспић,et al 2017).
У оквиру политике безбедности саобраћаја компанија и организација које се баве
транспортом и превозом робе и путника у друмском саобраћају (пример НИС; ГСП
и др.), у почетној фази, развијају се интерни програми допунске обуке возача (ЕКО,
дефанзивна, безбедна вожња и сл.). Обука се састоји од теоријског и практичног
дела, реализује се у кабинету, на полигону и на путу. Прате се почетни ефекти обуке
кроз показатеље потрошње горива и саобраћајне прекршаје. У досадашњој пракси
остварени су добри резултати (Чагић, et al.,2016).
Допунска обука возача на принципима добровољности и индивидуалности
остварује се кроз програме и пројекте Националне возачке академије у Београду –
НАВАК. Концепт обуке усаглашен је са прихваћеним критеријумима постлиценцне
обуке возача у државама ЕУ, уз подршку Светске аутомобилске организације (FIA).
Програм је прилагођен циљним групама и њиховим потребама. Обука је
програмирана по нивоима од почетних до професионалних курсева и тренинга са
општим и специјализованим садржајима, у трајању од 1 до 6 дана. Циљеви обуке
усмерени су на стицање знања и вештина на нивоу вредности и ставова безбедног
управљања возилом, као и на развијање свести и спознаје приближавању
самопоуздања објективним способностима и могућностима. Кроз теоријске и
практичне програме обуке реализују се задаци: унапређења сопственог знања и
вештина безбедног управљања возилом; развијања свести о безбедности саобраћаја;
препознавања ризика и опасности у различитим саобраћајним ситуацијама; стицања
знања и практичних вештина о динамици возила, преносу и утицају сила у току
вожње, брзини, кочењу, успорењу, утицају пажње на реакцију и извођење радње;
прилагођавања начина и стила вожње саобраћајним ситуацијама; уочавања и
избегавања грешака осталих учесника у саобраћају; прилагођавања начина вожње у
реалним и симулираним ситуацијама сувог, мокрог и залеђеног коловоза, са оштрим
и благим кривинама, при реалним брзинама у контролисаним условима; овладавање
техникама ЕКО вожње, специјализоване технике управљања возилом при
извршавању наменских превоза, специфичних безбедносних и других задатака.
Допунска обука возача са пробном возачком дозволом реализује се по посебним
програмима. Наменске обуке по захтеву корисника реализују се по посебним
програмима. Резултати истраживања указују на веома добре ефекте обуке, који се
прате кроз показатеље о саобраћајним прекршајима и незгодама и посредно преко
евалуационих листова (Милинић, et al, 2018).
5.

ДИСКУСИЈА ПРАКСЕ ОБУКЕ ВОЗАЧА ПОСЛЕ СТЕЧЕНЕ ВОЗАЧКЕ
ДОЗВОЛЕ

Различити аспекти допунске обуке возача услов су за стицање сертификата и
дозвола за управљање моторним возилом одређених намена, доприносе унапређењу
знања и вештина управљања моторним возилом, преиспитивању постојећих и
прихватању позитивних ставова о безбеднијем понашању у саобраћају.
Потражња за обуком возача, након стицања возачке дозволе, у земљама ЕУ,
порасла је крајем 20. и почетком 21. века. Главно објашњење пораста потражње
постлиценцне обуке возача везано је за захтеве компанија са возним парковима.
Многе компаније шаљу своје запослене на обуку, ради заштите од незгода, зато што
их њихови осигуравачи „тихо охрабрују“ да то учине; други то чине како би
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смањили (или одржали) своје премије. Обука возача такође може да се користи као
позитивна вежба за односе са јавношћу, посебно за компаније са високим профитом
у продаји или испорукама где је особље често на путу. Неке мултинационалне
компаније, са дугорочном политиком безбедности, због природе посла проширују
своје политике безбедности на безбедност на путу и обуку возача.
Смањење премија алтернативно се користи као подстицај за возаче почетнике, као
што је то случај у Великој Британији. У већини земаља ЕУ нормативно су уређени
и прихваћени јединствени прописи и стандарди допунске обуке професионалних
возача. Допунска обука возача запослених у компанијама који користе флотна или
приватна возила као и допунска обука возача на принципима добровољности и
индивидуалности организује се по интерним принципима организација и компанија
за које се и у којима се врши обука. Концепт обуке најчешће је одређен циљевима:
стицања и примене знања, учења и примене вештина управљања моторним возилом
у различитим саобраћајним ситуацијама и комуникације са учесницима у саобраћају
до учења на нивоу прихватања пожељних ставова и вредности. Из примера датих у
раду, уочавају се различитости у приоритетима циљева и садржаја допунске обуке.
У Аустрији највише времена у допунској обуци, а самим тим и приоритет у
програмима обуке усмерен је на практичне вештине управљања возилом у
различитим саобраћајним ситуацијама. У Француској приоритет и значајно време у
допунској обуци посвећено је подизању свести и ставова о безбедном управљању
возилом и утицају околине на управљање возилом. У Немачкој посвећује се
приближно исто време теоријским знањима и практичним вештинама: управљања
саобраћајним ситуацијама, побољшања техника маневрисања, управљања и
контроле возила, подизања свести о личним особинама и понашању и њихове
важности за добру вожњу, подизању свести о путовању, утицајним елементима и
особинама путовања. У Белгији у допунској обуци дат је значајан приоритет и време
техникама маневрисања, управљања и контроле возила, дакле извођењу радњи
возилом у саобраћају. У програмима допунске обуке возача у Србији најчешће су
заступљени садржаји дефанзивне и Еко вожње. Осигуравајуће компаније (са
изузетком ДДОР-а) још увек не исказују заинтересованост за допунску обуку кроз
финансијску подршку и пружање бенефита у осигурању. Програми обуке младих
возача, односно возача са пробном возачком дозволом по прихваћеним принипима,
реализују се у НАВАК-у, уз подршку државних, јавних и других субјеката
безбедности саобраћаја.
6.

ЗАКЉУЧАК

Анализа концепта савремене праксе обуке возача после положеног возачког
испита доприноси уважавању достигнућа теорије и позитивних искустава ЕУ у
пракси допунске обуке возача у Србији. Концепт савременог систем допунске обуке
возача у Србији, треба да обухвати: 1. обавезну допунску обуку уређену прописима
које доноси надлежни државни органи (професоонални возачи, превоз опасних
терета, корективна обука возача рецедевиста, одређени специјализовани и наменски
облици обуке), 2. обуку возача који у компанијама или другим институцијама раде
као професионални возачи или користе флотна возила у раду, 3. допунску обуку
возача на принципима добровољности и индивидуалности - возачи који желе да
своја знања и вештине управљања возилом подигну на виши ниво и 4. обуку младих
возача - возача са пробном возачком дозволом. Очекивања су да допунска обука
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буде програмирана према захтевима циљних група. Да се заснива на циљевима:
стицања, провере и сталног доказивања возачких знања и вештина, усвајању ставова
и безбедног понашања. Допунска обука возача, обавезна или добровољна треба да
буде прихватљива и стимулативна за возаче и одржива за привредна друштва и
друге институције које се професионално баве овом делатношћу. Држава и локалне
самоуправе, у процесу управљања безбедношћу саобраћаја, треба да стандардизују
интерне програме обуке и стварају услове да компаније и друге институције које
имају возни парк прихвате допунску обуку возача, по јединственим прописима, као
садржај политике безбедности. Програмирану обуку младих возача, обуку возача на
принципима добровољности и инвидуалности, друштвена заједница треба да
стимулише стандардизовањем програма обуке, укључивањем осигуравајућих
компанија и других заинтересованих субјеката ради финансијске подршке,
усмеравањем средстава од новчаних казни и сл. Наведена и друга савремена решења
допринeће унапређењу праксе обуке возача после стицања возачке дозволе.
7.
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