
Предавање 9 (11. седмица семестра)  

 

Правилник о спровођењу послова безбедности у саобраћају  
и коришћењу возила 

 
Предузећа која се баве експлоатацијом возила у оквиру своје делатности често имају и 

основно одржавање. Понекад је у оквиру таквих фирми заступљено и одржавање вишег нивоа 

уколико имају више десетина или више стотина возила. У овој лекцији ћемо се осврнути на оно 

што је заједничко за обе врсте предузећа, а то је правилник о експлоатацији возила. Овај 

правилник се често зове и правилник о спровођењу послова безбедности у саобраћају, зато што је 

експлоатација возила у тесној вези са безбедношћу у саобраћају. Практично, само један мали део 

лошег опхођења према возилу ни на који начин не утиче на безбедност у саобраћају, већ 

искључиво утиче на дужину радног века возила. 

Циљ увођења оваквих правилника је унапређење безбедности у саобраћају (па самим тим 

и безбедности лица запослених у фирми), испуњавање прописаних услова за рад возача и 

повећање техничке исправности возила. Правилник даје правни оквир предузећу како да спроводи 

превентивне мере у циљу спречавања саобраћајних прекршаја, саобраћајних незгода (СН) и 

осталих опасности. 

Области којима се правилник бави: 

• Здравственим и психофизичким (умор, алкохол, наркотици) условима које возачи морају да 

испуне 

• Обучавањем возача, провери знања из области безбедности и провера способности 

управљања 

• Дужини радног времена возача (дневно, недељно, месечно), одморима и трајању 

управљања возилом 

• Начином одређивања посаде на возилу 

• Редовним и ванредним техничким прегледима и контролним прегледима 

• Дневном контролом исправнисти возила, хигијенско техничким условима и изгледом и 

понашањем возача, употребом сигурносних појасева. 

• Прописном примопредајом возила, тахографским записима, путним налозима 

• Правилним оптерећењем возила у кабини и у товарном простору 

• Уређајима, опреми, алату на возилу. 

• Заштити, паркирању и обележавању возила знаком предузећа и гаражним бројем 

• Вођењем анализа, праћења и евиденције прекршаја и СН, као и предузимањем 

одговарајућих мера 

• Начином организовања и спровођења саобраћајно – васпитног и пропагандног рада за 

повећану безбедност 

• Начином ангажовања и награђивања возача тако да то не узиче негативно на безбедност 

саобраћаја 

Управљањем возила се баве искључиво лица запослена у предузећу као возачи или су на 

одређено ангажовани од стране предузећа или се тиме баве због тренутних потреба процеса рада. 



Сваки возач поседује свој досије са основним подацима: име, презиме, адреса, ЈМБГ, датум и 

место рођења, крвна група, стручна спрема, датум запослења и радно место, број идентификације, 

место трошка, категорије дозвола које поседује и њихове податке, изречене мере безбедности и 

заштите, напомене и ограничења. 

Такође се води комплетна евиденција везано за редовне и ванредне здравствене прегледе, 

податке о саобраћајним прекршајима, саобраћајним незгодама, проверама знања, стручним 

усавршавањима, наградама, казнама и сл. 

Здравствени прегледи су редовни и контролни због  сумње руководиоца да нешто није у реду. 

Интервал за прегледе је на сваке 3. године до 55. године живота, а након тога се врше на 2 године. 

У случају да нешто није у реду, возач се упућује на додатне прегледе,  лечење,  тражи му се 

алтернативно радно место у оквиру фирме или одлази у пензију (уколико има услове за то). 

Непосредни руководилац врши дневну визуелну контролу возача и о томе прави дневну 

евиденцију и месечни извештај о стању по питању: умора, болести, алкохола, психоактивних 

супстанци и психичког стања. Возач који одбија тестирање не може да управља возилом. Уколико 

се особа затекне са количином алкохола у крви изнад прописане границе, дефинисани су поступци 

који се спроводе. 

Стручно усавршавање кадрова спроводи служба за безбедност у саобраћају бар једном у три 

године, а увек при промени прописа или набавци нове опреме и возила. Провера знања из 

безбедности у сабраћају се спроводи као редовна на до 3 године и ванредна. Ванредна се врши 

кад се на основу евиденције утврди склоност појединог возача ка прекршајима и саобраћајним 

незгодама. Возачима се обезбеђује сва потребна литература и обука, а онај возач који из трећег 

пута  не положи биће распоређен на друго радно место и добиће додатну обуку да би за 6 месеци 

имао нову прилику да полаже. 

По правилнику је послодавац дужан да обезбеди запосленим седмично 24 часа одмора у 

континуитету,  кад неће управљати возилом, а остатак седмице мора управљати возилом у складу 

са законским прописима. 

Расподела возила унутар предузећа се врши од стране овлашћених лица и она воде 

евиденцију о возилу у којој се чувају сви посаци о расподели возила, задужењу, месту паркирања,  

о правилном и редовном сервисирању, опреми и алату, правилном руковању  итд.  

Возач је дужан пре задужења да изврши дневни контролни преглед -  визуелно прегледа 

возило, товарни део, испроба команде и уређаје, обави пробну вожњу, погледа комплетност 

опреме и алата и комплетност документације за возило и да напише свој коментар о стању возила. 

Технички реглед може бити извршен од стране стручних лица предузећа уколико је то потребно. 

Дневна контрола обухвата: 

• Уређај за заустављање 

• Уређај за управљање 

• Целокупну светлосну и звучну опрему на возилу  

• Брисачи и грејачи стакала  

• Издувни систем 

• Уређај за спајање вучног и прикључног возила 

• Исправност тахографа 



• Стање каросерије, точкова и пнеуматика 

• Ниво флуида у мотору 

• Комплетност алата и опреме и проверу обележавања знаком предузећа и гаражним бројем 

Редован технички се врши на 6 месеци односно годину дана. Ванредни технички преглед се 

врши после сваке значајне поправке (вешање, управљање, кочење, уређај за спајање са 

прикључним возилом итд.), после саобраћајних незгода и хаварија, после дужег искључења из 

саобраћаја и после контроле у којој је возило означено као технички неисправно. 

Контролни технички преглед се обавља једном месечно за путничка возила преко 3 године 

старости или једном у 3 или 6 месеци за возила до 3 године старости. 

У периоду између два контролна прегледа возач је дужан да изврши дневни контролни преглед 

и  да направи писани извештај у случају да нешто није у реду, да пријави техничкој служби која 

отвара радни налог и шаље га служби одржавања која је дужна да отклони квар. 

У случају да више возача користи исто возило, дужни су да примопредају обаве и у писаној 

форми, као и на тахографу,  тако да се зна ко је кад управљао возилом. Уколико возила поседују 

тахографски уређај, он мора бити исправно подешен и коришћен и возач уз себе увек мора имати 

податке у последњих 6 дана како би се утврдила активност возача од последњег дана одмора. 

Возач је задужен за прописану количину и распоређивање путника и терета у возилу.  

Хигијенско технички услови се односе на спољну чистоћу возила, дозвољени ниво буке око 

возила и унутар кабине, чистоћу кабине, путничког и товарног простора, исправност уређаја за 

грејање и проветравање кабине, као и присутност издувних гасова у кабини возила. 

Возач је дужан да користи сва расположива средства у циљу заштите возила од крађе (кључ, 

механичке и електронске уређаје за заштиту).  

Свако возило мора имати оверени и потписани путни налог, и нити једно возило које нема 

прописна документа (путни налог, одговарајућа возачка, саобраћајна дозвола, отпремница итд) не 

може напустити круг предузећа. Возило без путног налога сме напустити круг предузећа ( возач 

накнадно подноси извештај о томе) једино у случајевима: 

• Елементарне непогоде која угрожава лица или објекте  

• Теже хаварије на постројењима или већег оштећења на објектима 

• Теже повреде на раду 

• Изненадног тежег здравственог проблема лица 

У случају СН, возач треба да поступи све у складу са законом о безбедности саобраћаја на 

путевима, а непосредни руководилац има обавезу да након обављеног увиђаја, без одлагања, у 

координацији са возачем учесником СН организује уклањање возила, терета и материјала расутог 

по путу. Овлашћено лице из фирме ће прегледати возило, снимити и описати оштећења на возилу, 

сачинити одговарајућу документацију. Пре тога се возило не сме ни користити ни поправљати. 

Возачи који су учествовали у три или више СН дужни су да се јаве ради додатне изјаве о 

могућим узроцима и факторима везаним за настанак  СН. Руководилац ће предложити следеће 

мере: присуство допунским стручним усавршавањима возача, гледање филмова, контролни 

здравствени преглед, додатно тестирање знања, практична провера безбедног управљања 

возилом. 



Евидентира се, ствара се јединствена база на нивоу предузећа, и анализира свака СН, сваки 

прекршај, сва оштећења возила и прати се процес обраде и расветљавања узрока СН. Возач 

сноси искључиво личну одговорност за поменуте догађаје и у обавези је да пријави догађај у 

писаној форми, као и служби за безбедност и здравље на раду у случају повреда. Материјално је 

одговоран предузећу за изазвану штету, а висину штете одређује комисија предузећа. Такође, 

уколико је возачу изречена мера забране управљања моторним возилима, дужан је да 

руководиоца обавести о томе. 

Оштећено возило се не сме самостално поправљати, већ искључиво преко службе одржавања. 

 За време рада возач је дужан да везује сигурносни појас, да возило у кругу предузећа вози 

брзином до 10 км/ч. Такође је дужан да буде чист и уредан, примерено обучен и обувен у складу са 

прописима; дужан је да носи униформу или заштитно радно одело. 

 

 

 


