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Резиме: Самостално управљање возилом повећава мобилност и унапређује квалитет живота
људи са смањеном покретљивошћу и омогућава им да се запосле и учествују у друштвеним,
спортским и другим активностима. На тај начин побољшава се квалитет њиховог живота,
смањује зависност од помоћи других особа, подстиче социјална интеграција, повећава
могућност за образовање, запошљавање итд. Поред тога, способност управљања возилом је
веома важан симбол статуса, што повећава самопоуздање код особа са трајним оштећењима
или оболењима. Тема овог рада је сагледавање искустава земаља Европске уније, кроз
анкетирање особа са инвалидитетом, њихових удружења и кључних институција, као
носилаца система. У раду је приказан процес стицања услова за приступ обуци, начин
спровођења обуке и полагање возачког испита од стране особа са инвалидитетом. На основу
добијених резултата и њихових искустава, дат је предлог активности на успостављању овог
система у Републици Србији.
Кључне речи: Особе са инвалидитетом, возачки испит, oбука
Abstract: The ability to operate a vehicle unassisted increases mobility and improves the quality of
life for people with reduced physical mobility and enables them to find employment, participate in
social, sport and other activities. That way the quality of life is improved, reduces their dependence
on the help of others, stimulates social interaction, increases their chances of getting an education,
employment, etc. Beyond that, the ability to operate a vehicle is also a very important status symbol,
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one that boosts their self esteem. The main subject of this paper is to look at the experiences of
countries in the European Union, by interviewing people with disabilities, organizations and
institutions that are key subjects in the system. This paper helps to explain the conditions needed to
enroll into driver training and the manner in which the training and driving tests for people with
disabilities are conducted. Based on the results gathered and the experience of the subjects, a model
of activities needed to implement the system in the Republic of Serbia was made.
Keywords: People with disabilites, driver's license, training course

1.

УВОД

Оспособљавање особа са инвалидитетом за управљање возилом један је од
приоритетних програма у рехабилитационом третману ових особа и као такав
доступан је и финансиран од стране фондова земаља ЕУ. По дефиницији, сврха
рехабилитационог третмана, јесте да се особама са инвалидитетом обезбеди
највиши могући ниво перформанси за максималну независност у обављању
свакодневних активности, како би могли потпуније да учествују у друштвеном
животу. Могућност да особа са инвалидитетом управља возилом један је од
предуслова за социјалну интеграцију. Из тог разлога се у земљама ЕУ
оспособљавању особа са инвалидитетом за самостално управљање возилом
посвећује посебна пажња.
Да би се превазишла оваква ситуација и како би особе са инвалидитетом постале
равноправни грађани у погледу своје мобилности, Агенција за безбедност
саобраћаја покренула је пројекат „Упоредна анализа система и праксе побољшања
мобилности особа са инвалидитетом у Европи са препорукама унапређења“.
Истраживањем и анализом обухваћени су процеси стицања возачких дозвола особа
са инвалидитетом у три земље чланице ЕУ: Савезна Република Немачка (у даљем
тексту: Немачка), Краљевина Шведска (Шведска) и Република Словенија
(Словенија). Циљ истраживања је сагледавање постојећих система стицања
возачких дозвола особа са инвалидитетом у земљама ЕУ и успостављање
одговарајућег система у Србији.
Истраживање је извршено путем анкетирања особа са инвалидитетом, њихових
удружења, као и кључних институција које су носиоци унапређења услова живота
особа са инвалидитетом и њиховој интеграцији у свакодневне животне процесе, а
самим тим и процес стицања возачке дозволе, возила и суфинансира прилагођавање
возила способностима особа са инвалидитетом.
2.

ПРОЦЕС СТИЦАЊА ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поступак стицања возачке дозволе за особе са инвалидитетом у великој мери је
исти као и за све друге возаче. То значи да особа са инвалидитетом (као и особе без
инвалидитета), да би могла да управља моторним возилом, поред прописане
старости треба да поседује:
• лекарско уверење о физичкој и менталној способности за возача
моторног возила,
• потврду о положеном испиту из прве помоћи,
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• потврду о савладаном програму обуке возача моторних возила.
У овом раду, за земље обухваћене истраживањем, сагледани су:
• услови за приступ обуци за управљање моторним возилима од стране
особа са инвалидитетом,
• реализација обуке за полагање возачког испита и
• полагање возачког испита од стране особа са инвалидитетом.
2.1.

Услови за приступ обуци

Кандидат за возача, без обзира да ли се ради о особи са или без инвалидитета, да
би могао да приступи обуци за возача моторног возила, мора да поседује лекарско
уверење. Лекарско уверење се добија на основу извршеног здравственог (лекарског)
прегледа. Здравствени прегледи обавезни су за сваког кандидата за возача и уведени
су како због личне сигурности кандидата, тако и због повећања безбедности
саобраћаја.
Здравствени прегледи фокусирају се на физичко и ментално стање кандидата,
као и на његове физичке и психичке способности за самостално управљање
возилом. Ово се посебно односи на особе са инвалидитетом које се могу појавити
као:
• кандидати за возаче – особе које пре настанка инвалидитета нису
поседовале возачку дозволу,
• возачи који су поседовали возачку дозволу пре настанка инвалидитета,
али су због измењених функционалних способности принуђени да
управљају возилима која су прилагођена њиховим садашњим
способностима
У оба ова случаја здравствени преглед je кључан за процену њихових
способности јер у највећем броју случајева, врста и степен инвалидитета, који је
дефинисан постављеном дијагнозом не пружа довољно информација о
функционисању особе са инвалидитетом и нема превеликог утицаја на способност
да неко самостално управља возилом.
2.1.1. Процена способности особа са инвалидитетом у Немачкој
У Немачкој здравствени преглед се обавља у било којој здравственој установи,
државној или приватној и реализују га лекари опште праксе који су одслушали курс
оспособљавања лекара за реализацију здравствених прегледа особа које желе да
приступе обуци за возачки испит.
Курс спроводи Здравствена комора Немачке, на основу „Правилника о
квалификацијама потребним за саобраћајну медицину“ (Bundesärztekammer, 2016).
Правилник описује већину физичких и психичких стања и оболења и дефинише
да ли особе са таквим стањима уопште могу управљати возилом, како се може
компензовати неки физички недостатак и сл. Поједина стања описана у Правилнику
аутоматски значе да особа са инвалидитетом не може управљати возилом, јер
представља ризик, како по себе тако и по општу безбедност.
Лекар опште праксе спроводи лекарски преглед који обухвата преглед постојеће
медицинске документације кандидата за возаче и спроводи редован лекарски
преглед (провера физичког стања, рефлекса и психичког стања), а од лекара
специјалисте – офтамолога добија информације о резултатима офтамолошког
прегледа. Уколико је особа способна да управља возилом, у уверење се уносе само
23

Ненад Џагић, Бранислав Александровић, Бојан Томић, Милош Илић, Мирко Коковић

СТИЦАЊЕ ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗЕМЉАМА ЕУ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

резултати прегледа. Ако лекар није сигуран да ли је особа са инвалидитетом
способна да обавља радњу управљања возилом, може наложити додатна
испитивања у виду провере физичких или психичких способности особе, или
провера обе категорије.
Провере способности се врше у специјализованим центрима (https://www.gesetze-im-internet.de/fev, 10.2018). Приликом провере психичких способности особе,
не врши се процена њеног менталног стања већ се процењује способност лица да
реагује на стресне и непредвидиве ситуације, брзина реакције, спремност на
преузимање ризика, оријентација у простору, процена селективне пажње,
координација око-рука, тест периферног вида и сл. За процену психолошких
способности лица користе се посебне тест станице са архивираним програмираним
тестовима, а то је најчешће Vienna Test System, компаније Schuhfried, Аустрија.
За проверу физичких способности лица за управљање возилом користе се тест
станице којим се утврђује да ли особа са инвалидитетом може да обавља основне
радње при управљању возилом попут: окретања волана, убрзавања и кочења, што
се реализује кроз три теста. Први тест је тест снаге, којим се мери снага
екстремитета особе са инвалидитетом, попут руку, ногу, шака и стопала. Други тест
који се спроводи јесте тест издржљивости. Последњи тест који се спроводи јесте
тест времена реакције. Постоје више типова тест станица које се могу користити у
ове сврхе, али се најчешће користи станица за проверу возачких способности (Driver
Test Station, DTS), компаније Autoadapt из Шведске.
Након обављене провере, особа са инвалидитетом лекару опште праксе доноси
извештај о обављеној провери способности, након чега јој се издаје лекарско
уверење. Трајање лекарског уверења је 6 месеци. По истеку периода од 6 месеци,
кандидат мора да обави нови лекарски преглед, како би му било издато ново
уверење.
2.1.2. Процена способности особа са инвалидитетом у Словенији
У Словенији оцену способности особа са инвалидитетом за управљање возилом
спроводи мултидисциплинарни тим који укључује лекара, психолога, радног
терапеута, техничара и инструктора практичне наставе (вожње). Трошкове
здравственог прегледа сноси Завод за здравствено осигурање Словеније.
Тренутно се у Словенији, процена способности особа са инвалидитетом, које се
појављују као кандидати за возаче или возачи који треба да управљају прилагођеним
возилом спроводи у Универзитетском рехабилитационом институту Републике
Словеније «Соча» специјализованом за обављање ове активности.
Процену способности спроводи лекар који проверава постојећу здравствену
документацију особе са инвалидитетом, проверава клиничку историју
инвалидности, спроводи основну неуролошку, интернистичку и психолошку
процену и реализује проверу вида. Лекар обраћа пажњу и на идентификоване опасне
симптоме који могу да утичу на управљање возилом, као што је поремећај срчаног
ритма, крвни притисак или повишен шећер, епилептични напад, вртоглавица,
мучнина или чак губитак свести. Након здравственог прегледа и функционалне
процене, лекар одлучује да ли је потребно добити додатно мишљење и обавити
консултацију са личним лекаром, лекарима специјалистима (неуролог, офталмолог,
психијатар), социјалном службом, полицијом итд (Uradni list RS, št. 47/2011).
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Одређивање функционалног статуса - спроводи лекар, заједно са радним
терапеутом. Функционални статус се процењује кроз сагледавање: покретљивости
главе и врата, горњих и доњих удова и трупа.
Процена менталних способности спроводи се кроз психолошко тестирање.
Психолошко тестирање спроводи психолог који даје оцену индивидуалних
когнитивних способности особе са инвалидитетом. Оцењује брзину обраде
когнитивних информација, брзину психомоторног одговора, одржавање пажње и
опажање, реакцију кандидата у непридвиђеним ситуацијама, способност перцепције
и ставове кандидата. Психолог процењује способност одговора на тестне ситуације
с којима се возач може срести током управљања возилом.
Тестови које психолог користи намењени су за: процену брзине когнитивне
обраде информација, психомоторног одговора и пажње (Vienna test), процену
могућности извршења (Tower of London, TOL), процену меморијских способности
и процену визуелно просторних способности (Vienna test).
Процена физичких способности реализује уз помоћ посебног уређаја –
медиатестера. Уз помоћ медиатестера могуће је извршити: мерење снаге горњих и
доњих екстремитета, мерење времена реакције, тест убрзања (симулација вожње
додавањем и екстракцијом гаса), испитивање видног поља.
Провера могућности управљања возилом у реалним условима намењена је
особама са инвалидитетом које већ поседују возачку дозволу и спроводи се уз
присуство инструктора вожње. Провером способности се процењује: припрема за
вожњу и започињање кретања, вештина управљања возилом, поштовање осталих
учесника у саобраћају, памћење инструкција, контрола беса, реализација два задатка
истовремено, усклађеност са прописима о саобраћају.
Комисија састављена од лица која су учествовала у процени способности особе
са инвалидитетом (лекар, психолог, инструктор вожње, техничко лице) доноси
коначну оцену способности која садржи запажања и установљена ограничења
приликом провере способности, као и предлог прилагођавања возила.
У Лекарско уверење уносе се све информације у вези ограничења особе са
инвалидитетом за управљање возилом, као и кодови преправке возила дефинисани
у Правилнику о техничким помагалима и прилагођавању возила.
2.1.3. Процена способности особа са инвалидитетом у Шведској
Лекарска уверења која се издају од стране лекара за лица са инвалидитетом, су
посебно дефинисана законом у Шведској и добијају се посетом лекара. За издавање
лекарског уверења особама са инвалидитетом, потребно је да лице са
инвалидитетом посети свог лекара (изабраног лекара).
Тестирање способности особа са инвалидитетом није обавезно, међутим особа
са инвалидитетом своје способности може да провери у Mobility центрима који
представљaju оделења компаније Autoadapt, кoja je специјализована за адаптацију
возила и њихово прилагођавање способностима особе са инвалидитетом, и у којима
раде лица која су обучена за тестирање особа са инвалидитетом. За проверу
способности користи се DTS 2 симулатор.
Пошто у Шведској овакво тестирање није обавезно не постоји ни обавеза
достављања извештаја некој институцији о мерењу моторичких способности особа
са инвалидитетом. Међутим таква тестирања се спроводе за добробит особе са
инвалидитетом, да би била упозната са својим моторичким способностима, тј. каква
је могућа реакција у критичним ситуацијама.
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2.2.

Модел обуке и полагања испита кандидата за возаче који су особе са
инвалидитетом

Процес добијања возачке дозволе за особе с инвалидитетом, у земљама
обухваћеним истраживањем, је исти као и код свих осталих возача, с тим што особа
са физичким инвалидитетом, реализацију вежби из практичног управљања возилом,
мора спроводити на возилу које је прилагођено његовим способностима, тј. на
прилагођеном (модификованом) возилу, које не мора нужно припадати школи за
обуку возача (ауто школи).
2.2.1. Обука особа са инвалидитетом за полагање возачког испита у
Немачкој
Начин спровођења теоријске и практичне обуке и полагања теоријског и
практичног дела возачког испита у процесу стицања возачке дозволе, у Немачкој,
регулисан је Законом о издавању возачких дозвола. Закон је предвидео потпуно
исти поступак спровођења обуке и полагања испита за особе са инвалидитетом, као
и особе без инвалидитета. То значи да не постоје посебне ауто школе за особе са
инвалидитетом, већ се обука обавља у склопу редовних ауто школа
(https://www.gesetze-im-internet.de/fev, 10.2018).
Да би ауто школе могле да спроводе обуку особа са инвалидитетом, морају да
испуне један услов, а то је да у склопу ауто школе ради инструктор који је прошао
посебну обуку за рад са особама са инвалидитетом, а која се обавља у истим
центрима у којима инструктори стичу лиценцу (TUV, DEKRA, и др.).
За приступање обуци за возача потребно је имати потребну старост, која зависи
од категорије возила за коју се особа оспособљава. Сви кандидати, без обзира да ли
се ради о особама са или без инвалидитета, у процесу стицања возачке дозволе
морају проћи следеће кораке:
1. Курс прве помоћи;
2. Теоријска обука и теоријски испит;
3. Практична обука и практични испит.
Први корак у процесу стицања возачке дозволе јесте присуствовање курсу прве
помоћи. Кроз курс кандидати стичу теоријска и практична знања из прве помоћи.
По завршетку курса, стиче се сертификат који издаје центар у ком је обука
спроведена. Обуци морају присуствовати и особе са инвалидитетом, али се настава
прилагођава њиховим способностима, уколико је то потребно.
Теоријска обука је следећи корак у процесу стицања возачке дозволе и спроводи
се у просторијама ауто школе. Тестови се полажу на рачунару и по завршетку теста,
кандидат добија извештај да ли је положио.
Ауто школа за особе у инвалидским колицима мора да обезбеди посебно место
у учионици, као и асистенцију приликом полагања испита уколико је потребно.
Након положеног теоријског испита, кандидат прелази на практичну обуку.
Практичној обуци за све категорије возила, особе са инвалидитетом могу
приступити, уколико постоје возила на којима могу похађати практичну обуку.
Пре почетка практичне обуке, кандидат бира да ли жели да похађа обуку на
возилу са аутоматским или мануелним мењачем. Кандидати са инвалидитетом
такође имају право избора, односно нису условљени типом мењача. Овде постоји
мали уступак за особе са инвалидитетом. Наиме они обуку и возачки испит могу
похађати на сопственом возилу уколико га имају. Предност обуке на возилу које
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припада особама са инвалидитетом јесте то што су посебно адаптирана у складу са
њиховим потребама. Уколико особа са инвалидитетом нема своје возило, постоје
ауто школе које имају возила на којима је извршен низ адаптација и које се лако
прилагођавају потребама особе са инвалидитетом.
По завршетку практичне обуке, приступа се полагању возачког испита.
Испитивач по завршетку испита на лицу места даје возачку дозволу кандидату.
Уколико постоји посебан услов који се мора унети у возачку дозволу, она се не може
издати на лицу места. У возачку дозволу се уписују сва ограничења која постоје,
попут дозволе за управљањем само возилом са аутоматским мењачем, степен и
врста инвалидитета и сл. Возачке дозволе које се издају особама са инвалидитетом
имају краћи рок важења, до 5 година, у зависности од тежине инвалидитета и
физичког стања особе.
Особа са инвалидитетом која је возачку дозволу стекла пре настанка
инвалидитета, обавезна је да управља моторним возилом, које је прилагођено
њеним садашњим способностима. Ове особе морају поново да полажу практични
део испита након процене њихових способности на адаптираном возилу.
2.2.2. Обука особа са инвалидитетом за полагање возачког испита у
Словенији
У Словенији обуку особа са инвалидитетом за управљање моторним возилом
могу да спроводе привредна друштва, самостални предузетници, образовне
институције и јавна правна лица која испуњавају кадровске и материјалне услове
прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима и другим прописима, а
који се односе на учионички и канцеларијски простор, опремљеност возила и
простор намењен реализацији практичних вежби (Uradni list RS, 85/16 – ZVoz-1).
Ауто школа не мора да поседује возило на којем су урађене преправке и
прилагођавања, како би се на њима реализовала практична обука особа са
инвалидитетом.
За потребе практичног оспособљавања особа са инвалидитетом инструктор
вожње не треба да поседује посебне квалификације. Једина препорука је да
практично оспособљавање особа са инвалидитетом реализује искусан инструктор
вожње.
Да би особе са инвалидитетом могле да започну обуку која претходи полагању
возачког испита и стицању возачке дозволе морају, као и особе без инвалидитета да
испуњавају одређене услове: одговарајућа старост у зависности од категорије
возила, лекарско уверење, не старије од шест месеци и да у току спровођења обуке
за полагање возачког испита прође обуку из прве помоћи.
Специфични услови који се односе само на особе са инвалидитетом:
• да је особа са инвалидитетом која је кандидат за возача физички и
психички способна за управљање моторним возилом – што се потврђује
важећим Лекарским уверењем, издатим од стране рехабилитационог
центра «Соча»,
• да током обуке управљају возилом на којем су извршене, лекарским
уверењем дефинисане, преправке и прилагођавања за сваку поједину
особу. Из тог разлога највећи број ауто школа и не располаже
прилагођеним возилом за практично оспобљавање особа са
инвалидитетом за управљање моторним возилима, тако да су особе са
инвалидитетом принуђене да најпре купе возило, прилагоде га
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сопственим способностима, па тек онда да са сопственим возилом
приступе практичном оспособљавању.
Обука за полагање возачког испита и стицање возачке дозволе за особе са
инвалидитетом је иста као и за особе без инвалидитета и састоји се из:
• теоријског дела обуке и
• практичног дела обуке.
Особе са инвалидитетом теоријско оспособљавање и полагање теоријског дела
испита спроводе заједно са лицима без инвалидитета.
Практичну обуку особе са инвалидитетом могу да реализују на преправљеним и
прилагођеним возилима ауто школе (што је у пракси редак случај), или на
сопственим возилима која су прилагођена њиховим способностима. Практична
обука се реализује уз присуство инструктора вожње. Лична возила особа са
инвалидитетом на којима се реализује практична обука не морају да имају дупле
команде намењене инструктору вожње. Једини услов је да инструктор вожње има
приступ паркирној кочници. Полагање практичног испита управљања моторним
возилом реализује се у складу са Правилником о полагању возачког испита, на
сопственом возилу, уз присуство чланова комисије.
У Словенији, као и у Немачкој, особа са инвалидитетом која је возачку дозволу
стекла пре настанка инвалидитета обавезна је да поново полаже практични део
испита на адаптираном возилу, након процене њене способности.
2.2.3. Обука особа са инвалидитетом за полагање возачког испита у
Шведској
У Шведској особи са инвалидитетом, за приступање процесу обуке за
управљање возилом није потребна никаква документација.
Институција која врши обуку возача, без обзира да ли се ради о особама са или
без инвалидитета у Шведској су ауто школе. Особе са инвалидитетом стичу возачку
дозволу на исти начин као и особе без инвалидитета, са нагласком да је обуке
заснована, на уској специфичности тј. врсти и степену инвалидитета особе која је у
процесу стицања возачке дозволе (http://www.mobilitetscenter.se, 10.2018).
Практичан део обуке возача са инвалидитетом врши се на возилу које је у
власништву лица које се обучава, с тим да возило мора бити прилагођено
способностима особе са инвалидитетом. Адаптирано возило може бити са
аутоматским или мануелним мењачем и мора имати уграђене дупле команде, као и
возила на којима се обучавају лица без инвалидитета. Ауто школа, у којој се врши
полагање возачког испита за особе са инвалидитетом није задужена за обезбеђивање
услова за полагање возачког испита лица са инвалидитетом. За спровођење
наведених услова, задужено је Министарство саобраћаја.
Полагање практичног дела обуке врши се помоћу возила које је коришћено
приликом обуке, односно помоћу специјално адаптираног возила. На крају процеса
полагања возачког испита особи са инвалидитетом, која је положила возачки испит
издаје се возачка дозвола која се не разликује од возачких дозвола које се издају
особама без инвалидитета.
2.3.

Стицање возачке дозволе особа са инвалидитетом у Србији

Стицање возачких дозвола особа са инвалидитетом у Србији није посебно
дефинисано, нити се спроводи другачије у односу на остале кандидате за возаче.
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На овај начин системски је, формално, пружена потпуна равноправност особа са
инвалидитетом, док је у пракси, оваква организација многе особе са инвалидитетом
онемогућила да дођу до возачих дозвола.
Приступ обуци кандидата за возаче отпочиње здравственим прегледом који се
спроводи у овлашћеним здравственим институцијама. Процес спровођења
здравственог прегледа за особе са инвалидитетом је идентичан као и за остале
кандидате за возаче. На основу извршеног здравственог прегледа, од стране
овлашћене институције, издаје се лекарско уверење.
Управо у овом кораку постоји недореченост система, која се огледа у томе што
за особе са инвалидитетом нису постављени јасни критеријуми за процену њихових
способности, пошто не постоји Правилник о дефинисању категорија инвалидности.
Процена способности особа са инвалидитетом препуштена је члановима
лекарске комисије, који не поседују упутство за квалификовање категорије
инвалидности, нити имају адекватну опрему за проверу преосталих способности за
безбедно управљање возилима.
По тренутно важећем „Правилнику о организовању, спровођењу и начину
полагања возачког испита“ (Сл. гласник РС", бр. 112/2017) не постоје одредбе које
се посебно односе на особе са инвалидитетом. Обука се спроводи на исти начин
како и за лица без инвалидности, док се практични део обуке одвија на
прилагођеним возилима (са уграђеним ручним командама) у ауто школама, које
располажу таквим возилима или на возилу које је прилагођено и у власништву
кандидата са инвалидитетом.
Овакав начин рада има бројне недостатке, који се огледају у томе што програм
обуке није узео у обзир специфичности ове категорије кандидата за припрему и
полагање возачког испита, као и то што не постоје субвенције ауто школама од
стране државе за оспособљавање ове катергорије возача. Самим тим ауто школе
нису заинтересоване за оспособљавање особа са инвалидитетом за полагање
возачког испита. Најчешћи разлози за овакво стање су:
• теоријска настава се најчешће одвија у просторијама које нису прилагођене
приступу особа са инвалидитетом,
• не постоје инструктори вожње који су оспособљени за обуку кандидата са
инвалидитетом,
• ауто школе не поседују возила прилагођена особама са инвалидитетом нити
су спремна да их набављају,
• припрема и полагање вожње се обавља на возилу кандидата са
инвалидитетом, које не поседује дупле команде, што је отежавајућа
околност за процес обуке и учешће инструктора у реализацији практичне
обуке,
• возила прилагођена особама са инвалидитетом подразумевају аутоматски
мењач на возилу, што није у сагласности са захтевима за возила која
учествују у просецу обуке кандидата за возаче у Србији, по којем кандидати
морају полагати на возилима са мануелним мењачем.
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СТИЦАЊЕ ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗЕМЉАМА ЕУ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

3.

ЗАКЉУЧАК

За разлику од земаља ЕУ, у Србији се овом проблему не посвећује довољна
пажња. Да би се овакво стање могло превазићи потребно је предузети низ
активности, од којих су најзначајније:
• Израда Правилника који ће дати смернице лекарима, о утврђивању
испуњавања услова за управљање возилом особа са инвалидитетом;
• Дефинисање:
 процеса издавања лекарског уверења особама са инвалидитетом на
основу Правилника;
 начина спровођења провера психофизичких и моторичких
способности, које би омогућиле недвосмислено утврђивање врсте и
степена инвалидности,
 поступка одређивања потребних преправки возила у складу са
тренутним способностима особа са инвалидитетом.
 услова које морају испунити институције да би могле спроводити
провере способности особа са инвалидитетом,
• Одређивање облика финансирања:
 особа за инвалидитетом од стране државе приликом спровођења
лекарског прегледа, провере способности, оспособљавања и полагања
возачког испита и преправке возила,
 ауто – школа у циљу обезбеђивања услова за оспособљавање особа са
инвалидитетом за самостално управљање возилом,
 тестирања и тренинга кандидата на симулаторима вожње
прилагођеним особама са инвалидитетом.
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