
2.  ВОЗАЧ

2.1 ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ ВОЗАЧА НА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Возач је лице које на путу управља возилом, које је средство 
по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и 
оспособљено за кретање по путу, који је саобраћајна површина 
коју могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају 

под условима одређеним прописима.

Управљање возилом претпоставља испуњавање веома високих за-
хтева у делу психофизичких способности возача. Возач мора да прила-
гођава своје физичке и психичке особине новој улози, управљању вози-
лом. 

Возач је лице које својим прилагођавањем условима који владају 
у саобраћајном систе-
му најзначајније утиче 
на безбедност учесника 
у саобраћају у момен-
ту када он својим упра-
вљањем возилом решава 
комплексне саобраћајне 
ситуације на путу.

Решавање комплек-
сних саобраћајних си-
туација зависи од нивоа 
стечених и прилагођених 
физичких, психичких 
и социјалних особина 
возача. Прилагођавање 
ових особина саобраћајном систему се врши васпитавањем, образова-
њем и увежбавањем.

Од свих фактора који утичу на безбедност саобраћаја, утицај факто-
ра „ЧОВЕК“ је најдоминантнији. Према најкоришћенијим статистич-
ким подацима, фактор „човек“ на безбедност саобраћаја утиче са 95%.



2.2 ОСОБИНЕ И ПОСТУПЦИ ВОЗАЧА КОЈИ УТИЧУ НА 
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Да би успешно владао возилом, возач мора владати собом.
У саобраћају човек увек делује као целина. Улога поједине особине 

не зависи само од тога каква је та особина, већ од читаве личности чији 
је она део.

Не може се прецизирати која психичка особина код човека има најзна-
чајнију улогу за понашање у саобраћају. Напротив, зна се да је битна ком-
бинација више особина, нарочито оних трајних (темперамент, карактер, 
интелигенција, конституција), које налазе свој одраз у понашању човека.

Темперамент је начин мобилисања енергије којом човек располаже 
и коју користи у решавању одређених ситуација у животу, па и саобра-
ћајном систему. Људи се разликују по темпераменту, па самим тим и 
возачи по начину вожње и понашања у саобраћају уопште (брзо, агре-
сивно, необуздано, импулсивно, нервозно или супротно томе: хладно-
крвно, смирено, толерантно, промишљено).

Карактер је интегрисани систем особина које омогућавају поједин-
цу да се понаша у складу са принципима које важе у друштву (саве-
сност, одговорност, поштење, себичност, моралност и др.).

Основне особине возача које су везане за правилно реаговање у сао-
браћајном систему могу да се сврстају у три основне групе:

 сензорне (способности у области вида, слуха, додира, мириса и 
других осета),

 психомоторне (реаговање на селектоване дражи, вољно пона-
шање, брзина и тачност реаговања, координација већег броја ек-
стремитета) и

 менталне (способности у вези интелигенције, пажње, будности, 
памћења).

Ако је личност складно психички уравнотежена, онда је и бољи ква-
литет психичких процеса кроз које пролази као возач и сматра се да 
је тада под већим утицајем објективне саобраћајне ситуације. У овом 
случају говоримо о „зрелој“ личности за разлику од „незреле“, која је 
склона незрелим, регресивним реакцијама.

Скуп особина које чине личност возача утичу на његове поступке 
у решавању саобраћајних ситуација и на тај начин имају утицаја и на 
безбедност саобраћаја на путевима.

Разлика између перформанси (учинак-способност) и понашања во-
зача, је једно од централних питања безбедности саобраћаја. Способ-
ност возача обухвата перцептивне (опажајне), психомоторне (време и 
тачност реаговања) и друге способности, односно оно што возач може 
да чини, што возач уистину ради, а не оно што он објективно може да 
ради захваљујући својим способностима. Слична разлика постоји и из-
међу знања и понашања возача. Возач познаје правила саобраћаја, али 
их некад не поштује или се не понаша у складу са њима. 

Понашање у саобраћају представља заповест етике и здравог разу-
ма. Основни морални ставови које треба тражити, наћи, пренети, усво-
јити и унапредити у току припреме кроз саобраћајно васпитање, су по-
штовање човека и живота.

Успех учешћа у саобраћају зависи од целе личности и не зна се тач-
но колико која особина или способност томе доприноси и колико шта 
може компензовати.
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 – школска спрема - у везу се доводе возачи који су изазвали сао-
браћајне незгоде и ниво образовања. Наиме, велики је број оних 
возача који су изазвали саобраћајне незгоде са ниским образов-
ним статусом. Претпоставка је да низак образовни статус има не-
повољан исход у саобраћају због споријег сналажења и овладава-
ња све сложенијим ситуацијама у саобраћају;

 – неадекватна породична ситуација - брачни статус има одређен 
утицај на стопу незгода, односно на безбедно учешће у саобра-
ћају. Истраживања показују да самци имају вишу стопу незгода 
од ожењених мушкараца истих година старости. Стопа незгода 
неудатих девојака прекорачује стопу удатих у свим старосним 
добима;

 – односи у породици - у психологији личности је познато да кон-
фликти у породици имају интензиван утицај како на формирање 
личности, тако и на радно понашање. Под утицајем несређених 
односа у породици возачи постају раздражљиви, теже се концен-
тришу, чешће крше прописе итд;

 – радни статус - незапослена лица која учествују у саобраћају су 
додатно оптерећена због социјалне несигурности и неизвесно-
сти, односно губе самопоштовање и понос;

 – међуљудски односи на радном месту - међу ризичним возачима 
постоји велики проценат оних у чијој су радној средини нару-
шени међуљудски односи. Учестали конфликти на радном месту 
могу стресогено да делују на радну сигурност, а нарочито на мен-
талне функције, што има за последицу повећану раздражљивост, 
агресивност, свадљивост, смањење пажње и осталих функција 
релевантних за безбедно управљање возилом;

 – економски статус - сиромашни људи су више изложени ризику 
у саобраћају због слабијих и старијих возила, становања у дело-
вима насеља са мањим интензитетом саобраћаја и лошијим еле-
ментима пута и сл.

Социолошки фактори и окружење стварају лица са различитим 
нивоом:

 – мотивисаности,
 – навика и склоности,
 – дефинисаних ставова и
 – других карактерних особина.

У зависности од нивоа стечених или урођених особина, возач може 
бити:

 – смирен или брзоплет,
 – енергичан или неодлучан и
 – осетљив или инертан.

У складу са овим особинама дефинишу се и поступци возача којима 
он покушава да реши уочене проблеме на деоници пута на којој упра-
вља својим возилом у променљивим саобраћајним ситуацијама, кон-
кретном саобраћајном систему.

Квалитет поступака у саобраћају на путевима зависи од квалитета 
процењивања саобраћајне ситуације и начина доношења и спровођења 
одлукa возача у току вожње.

Поступци могу бити брзоплети и неодлучни ако возач нема довољно 
зна ња и искуства у савладавaњу саобраћајних ситуација, или ако није дово-
љно интелигентан за извршавање одређених радњи у области саобраћаја.

Поступци могу бити инертни ако возач нема добре рефлексе, тј. ако 
му брзина и тачност реаговања нису добри, или ако нема добру коорди-
нацију покрета више екстремитета.

2.3 СОЦИОЛОШКИ ЧИНИОЦИ КОЈИ УТИЧУ НА 
ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА

Утицај друштвене средине је најзначајнији за формирање начина 
понашања возача, а самим тим и за формирање одређених динамичких 
особина личности.

Друштвено окружење у коме возач обавља своју делатност ствара 
код њега низ веома значајних особина, које се манифестују кроз по-
ступке у решавању саобраћајних ситуација.

Бројна истраживања показала су да међу возачима и осталим уче-
сницима у саобраћају, који са мање успеха учествују у саобраћају, има 
велики проценат оних са одређеним социјалним, односно социјално-
демографским обележјима.

Социолошки чиниоци који могу имати утицаја на понашање возача 
могу бити:

 – место рођења и пребивалиште - промена места боравка може 
битно да утиче на брзину прилагођавања у урбаној средини и на 
саобраћај уопште, односно на понашање возача у саобраћају; 
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накнадна обавештеност, пропагандна делатност, застрашивање санк-
цијама и сл., мењање ставова је могуће. Наравно, ставови могу да се 
мењају и у позитивном и у негативном смислу.

Друштво мора да утиче да се код учесника у саобраћају развија ве-
ровање и став у оправданост хуманог односа према другим учесницима 
у саобраћају, развоју саобраћајне културе и осталим позитивним жи-
вотним вредностима.

2.3.4 Формирање карактерних особина
Утицај социолошких чиниоца је посебан и на формирање карактер-

них особина као што су:
 – савесност,
 – одговорност,
 – поштење,
 – себичност,
 – моралности и др.

Породица и околина имају најзначајнији утицај на формирање ових 
карактерних особина. (Не каже се узалуд „с ким си, такав си“). Обра-
зовне и васпитне установе могу имати „корективни утицај“, а циљ им је 
да се ове особине промене на боље.

2.4 ЗНАЧАЈ ПРОЦЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИТУАЦИЈЕ И 
НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА ВОЗАЧА

2.4.1 Општи ставови
При кретању возилом на путу во-

зач непрестано мора да прати комплет-
ну саобраћајну ситуацију и да брзину 
кретања свог возила прилагођава чита-
вом низу чинилаца од којих зависи ње-
гова безбедност и безбедност осталих 
учесника у саобраћају. Перцепцијом 
возач прикупља информације са пута, 
перманентно их обрађује и доноси одлуке о потребним активностима. У 
случајевима повећања броја информација, долази до умарања возача и 
један део информација не буде обрађен, што смањује безбедно управља-
ње возилом и могућност брзе реакције на непредвиђене догађаје. 

Друштво преко разних институција утиче на формирање социоло-
шких особина возача. Посебан утицај имају ауто-школе, које кроз оспо-
собљавање кандидата за возаче имају пресудан утицај у формирању ва-
спитаног, образованог и вештог возача моторног возила.

2.3.1 Мотивисаност
Мотивисаност је битна компонента динамике личности.
Задовољавање одређених мотива је предуслов за стварање мотиви-

сане личности за извршавање одређених задатака, па и безбедног упра-
вљања возилом у саобраћајном систему.

Ако нису задовољени биолошки, социјални, професионални или 
неки други зацртани циљеви, лице постаје демотивисано и за обавља-
ње свакодневних животних активности.

Мотивисаност за учешће у саобраћају изражава наклоност, емотив-
но-рационалан став према овој активности човека. Успешност учешћа 
у саобраћају зависи од заинтересованости самих учесника.

2.3.2 Стицање склоности и навика
У зависности од врсте утицаја друштвене средине, могу се створити 

позитивне или негативне склоности и навике понашања у саобраћају.
Утицај породице, васпитно-образовних институција и других субје-

ката у формирању навика, пресудан је за формирање личности возача, 
који на различите начине прилази решавању компликованих саобраћај-
них ситуација.

Процес формирања човека као учесника у саобраћају мора да буде 
сталан и континуиран, такорећи од рођења. 

2.3.3 Формирање ставова
Ставови су посебно значајне динамичке особине личности који се 

стичу и формирају у току живота. То је трајни систем позитивног или 
негативног оцењивања и потребе да се предузме позитивна или нега-
тивна акција у односу на одређену саобраћајну или било коју другу 
ситуацију или појаву.

На формирање ставова посебан утицај имају друштвено-социјалне 
институције као што су: породица, васпитно-образовне установе, сред-
ства информисања и друге.

Ставови се тешко мењају, али ако постоји додатни интензивни 
утицај промењених или нових елемената (нове чињенице и знања, 
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На брзину доношења одлука најкритичније утиче брзина којом око 
може да сакупља информације. При нормалној вожњи, када возач има 
и друге задатке, логична је брзина 1 - 1,5 обрада у секунди. Због тога 
је важно да појаве (знакови, сигнали, информације), буду временски 
и просторно раздвојене. Старост возача неповољно утиче на брзину 
перцепције, брзину адаптације и отпорност на заслепљивање светлима 
возила из супротног смера, односно на исправност и правовременост 
доношења одлуке. 

Промена саобраћајних ситуација настаје услед промена карактери-
стика елемената саобраћајног система, што подразумева промене еле-
мената пута и окружења, као и појаве других учесника у саобраћајном 
току. Ове промене могу да буду очекиване и предвидиве, али и изне-
надне и непредвидиве, што захтева различито реаговање возача на њих 
(благовремено, неблаговремено или рефлексно).

Простор и време су елементи у којима се реализују све саобраћајне 
активности возача.

2.5 ОРИЈЕНТАЦИЈА ВОЗАЧА У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ

2.5.1 Оријентација возача у времену
Савладавање простора је директно везано за време за које се одређе-

не подужне или попречне величине могу савладати. 
Возач мора да процени колико ће му времена бити потребно да из-

врши неку операцију са возилом у путном простору и окружењу. Ова 
процена је директно зависна од брзине којом се возило креће, али и од 
брзине којом се крећу други учесници у саобраћају на путу. Посебно је 
значајна добра процена потребног времена за савладавање операција 
које су директно везане за могуће конфликте са другим учесницима у 
саобраћају (претицање, скретање, заустављање и сл.).

Процена простора и времена је недељива. Добра процена времена 
и простора је предуслов за доношење добрих и прецизних одлука о 
начину управљања својим возилом и начину савладавања саобраћајне 
ситуације. Ово је директни услов за безбедно одвијање саобраћаја на 
путевима

2.5.2 Оријентација возача у простору
Простор у возилу је дефинисан габаритима возила и у њему се оба-

вљају функције руковања уређајима на возилу.

У саобраћајној психологији урађен је велики број истраживања са 
примарним циљем одређивања психолошких фактора који утичу на 
грешке возача у вожњи. Карактеристика локација са великим бројем 
саобраћајних незгода је што се на тим местима постављају велики или 
неуобичајени захтеви у односу на могућност возача да правовремено 
обради те информације. Неефикасне операције, грешке и незгоде се 
обично појављују тамо где је управљање информацијама теже. На ме-
стима где је сигнализација лошија, могућност за грешку и за неодгова-
рајуће понашање возача се увећава. 

Неодговарајућа мотивација, чини се, нај-
већи је разлог за саобраћајну незгоду, али по-
тенцијалне опасности на путу, посебно при 
већим брзинама, указују да је потребна брига 
и готовост. Ако се не претпостави да су људи 
много неразумни, неуспех мотивационих ста-
вова у вези са смањењем броја незгода, ука-
зују да разлози могу да буду такви да чак и 
високо мотивисани људи често не успевају 
да избегну грешке. Основно откриће указује 
на то да морају да постоје други когнитивни 
(спознајни) механизми, тако јаки да могу да 
надвладају мотивацију као главни узрок грешака.

Највећи број грешака код возача јавља се због лоше интерпретаци-
је саобраћајних ситуација и због непажње. Узрок таквих ситуација су 
лоша пројектна решења која могу да збуне возача у доношењу одлука. 
Очекиваност је кључни фактор у доношењу одлука возача. Решења која 
нуди неуобичајен пројекат у саобраћају, косе се са очекивањем возача, 
повећавају захтеве и могућност грешке. Не смеју се очекивања возача 
изневерити и од њега захтевати неуобичајени и неочекивани маневри. 
На начин доношења одлука возача утиче даљина за доношење одлука, 
односно прегледност пута, комуникација возача и возила, возача и пута, 
возача и околине и међусобно. Возачи “читају” пут и околину. Битно је 
да возач у сваком моменту добија релевантне информације из околине 
како би донео исправну одлуку. Највећи број одлука учесник у саобра-
ћају доноси на основу визуелне импресије, тако да су оштрина вида 
и максимална удаљеност јасног виђења условљени стањем чула вида. 
Дубина видног поља утиче на процену удаљености.
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Личност опредељује збир свих психофизичких особина човека, које 
су индивидуалне и различите код сваког појединца, јер су структуира-
не и обједињене на специфичан начин, дајући свакој личности печат 
психолошке индивидуалности. Психички стабилна и складно развијена 
личност је предуслов за безбедно учешће у саобраћају. У ком степену је 
нека личност способна да се прилагоди саобраћајним условима зависи 
од усклађености способности и особина те личности.

Сваки човек, па самим тим и возач, у току обављања своје улоге 
у саобраћајном систему пролази кроз низ психичких процеса који му 
омогућавају савладавање одређене саобраћајне ситуације.

2.6.1 Основни психички процеси возача

2.6.1.1 Осећаји
Осећаји (или емоције) су човекове реакције на неки догађај. То је 

сложено психофизиолошко искуство стања ума одређеног бића, под 
унутрашњим и/или спољашњим утицајима. Осећање је афективни 
аспект свести који се испољава као један од основних психичких до-
живљаја радости, туге, пријатности и сл. Осећај је чист чулни утисак. 
То је најпростији, недељив елемент свести, који настаје као резултат 
дражења чулних органа.

Емоције су резултат међусобних утицаја биолошких карактеристи-
ка појединца (темперамент) и његовог социјалног учења. Емоције су 
под снажним утицајем културалних идеала.

Према усмерености и садржини, осећања могу бити: везана за чулно 
дражење, естетска, морална, везана за друге људе, везана за самооце-
ну итд. Јачина осећања може да варира од сасвим слабог расположења 
одређене врсте до снажних афеката и необузданих страсти.

Емоције трају обично врло кратко, од неколико минута до неколико 
сати, док емоционално расположење може трајати данима, а емоцио-
нални поремећаји месецима и годинама (депресија, анксиозност).

Осећања могу бити позитивна (нада, срећа, задовољство, љубав и 
сл.) и негативна (љутња, туга, завист, мржња, стид, страх и сл.).

Емоције се препознају по: изразу лица, промени гласа, покретима 
тела и сл.

Путно окружење је простор у коме се одвијају функције опажања 
и одлучивања везане за савладавање трајекторије пута возилом којим 
управља возач. Добра оријентација возача у овом простору је најзна-
чајнија, јер од ње зависи квалитет донесених одлука. Ова оријентација 
зависи од квалитета сакупљених података о овом простору, али и од 
психичке спремности возача да обради ове податке, што подразумева 
претходно знање и искуство и квалитетне психичке особине возача.

Оријентација у простору се врши у односу на све три осе пута и 
путног окружења: попречни, подужни и вертикални. При кретању во-
зила веома је значајно правилно проценити попречно растојање и по-
дужно одстојање између најистуренијих тачака возила и пута, возила 
и возила, возила и лица, возила и објеката на путу и сл. Наравно, у не-
ким посебним саобраћајним условима је веома значајно да процените и 
вертикални просторни размештај и односе између возила и препрека и 
објеката на путу: висина надвожњака или грана од дрвећа, или дубина 
ударних рупа.

Прецизна процена димензија простора је веома тешка. Способност 
возача да што правилније процени ове величине зависи од свих психич-
ких особина возача, психофизичког стања возача, али и од претходног 
знања и искуства у овој области. Ова процена зависи и од утицаја спољ-
них фактора (утицај заслепљивања сунца или светала возила, утицај 
путног окружења и сл).

2.6 ОСНОВНИ ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ И ЧИНИОЦИ КОЈИ 
УТИЧУ НА ПРОЦЕНЕ, ДОНОШЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДЛУКА ВОЗАЧА

Објашњавање понашања човека у саобраћају, врсте и мере утицаја 
на то понашање и отпорност човека према овим мерама је сложен 
посао. Човек је сложено интегрисани мозаик наслеђа, урођених 
обележја, антрополошке структуре, физичких карактеристика, умних 
потенцијала, али и плод друштвених услова (околине) у којима се 
формирао.
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Осећаји и опажања добијени посредством чула вида, слуха и доди-
ра, код човека играју веома важну улогу у доношењу закључака у кон-
кретним саобраћајним ситуацијама.

2.6.1.3 Представе
Представа је садржај свести који се јавља при сећању на раније опа-

жени објекат. Код слабих дражи граница између опажања и представе 
је веома неодређена.

Код искусних возача представа може допринети да се позитивно и 
ефикасно реагује на саобраћајне проблеме, јер такав возач ствара ре-
алнију представу о последицама, а самим тим доноси и правилније за-
кључке о начину реаговања. Неискусни возачи могу да створе искри-
вљене представе које могу утицати да се донесе одлука о неправилном 
реаговању на саобраћајну ситуацију.

2.6.1.4 Пажња 
Пажња је вољна ментална усмере-

ност и усредсређеност на одабран број 
релевантних елемената који имају сре-
дишње место у свести, уз занемаривање 
мноштва осталих, ирелевантних. То је 

Љутња, страх, гађење, изненађење, срећа, туга

Осећања утичу на доношење закључака по било ком питању у жи-
воту, па и у процесу учествовања у саобраћајном систему. Неке емоције 
утичу позитивно, а неке негативно на доношење закључака. У саобра-
ћају емоције утичу и на мотивисаност његових учесника.

2.6.1.2 Опажање
Опажање (перцепција) је процес који сензорним (осећајним) инфор-

мацијама даје значење, повезује раније искуство и тренутно доживља-
вање, омогућава успостављање и одржавање унутрашње повезаности и 
јединства знања о важним деловима спољашњег света или стварности 
у целини.

Опажање представља сложен и активан процес тражења, одабира-
ња, примања, обраде, организовања и тумачења разноврсних дражи 
које делују на чула и нервни систем.

Опажање је важан психички процес на основу којег организам не-
посредно упознаје важна својства појава и предмета у стварности.

Елементи опажања су осећај (прост чулни податак који се односи на 
само једну особину предмета) и опажај (знање о тим простим чулним 
подацима који се односе на предмет у целини).
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Закључивање и суђење су мисаони процеси којима долазимо до но-
вих сазнања на основу постојећих, раније усвојених.

Закључивање може бити:
 – индуктивно - од појединачног ка општем или
 – дедуктивно - од општег ка појединачном.

Суд је резултат процеса закључивања. 

Квалитет размишљања је веома значајан за доношење коначног ста-
ва, односно суда о саобраћајној ситуацији. Мишљење је стварање везе 
између опажања, тј. створених опа-
жаја и знања које се стиче учењем у 
претходном периоду, како би се 
створио правилан суд који би по-
служио за реаговање мозга наред-
бом одређеним органима задуже-
ним за реаговање на возило, да би 
се саобраћајна ситуација успешно 
савладала. Ново искуство ствара ново знање које нам касније помаже у 
процесу новог мишљења и закључивања.

2.6.1.7 Рефлекси
Рефлекс је ненамерни одговор организма на спољне и унутрашње 

дражи.
Основа сваког рефлекса је рефлексни лук, који се састоји од:

 – пријемника подражаја,
 – преносника подражаја,
 – рефлексног нервног центра,
 – моторног неурона и
 – мишића или жлезда.

Како у основи тече ток рефлексне реакције?
Пријемник лоцира одређену промену, тј. подражај, и путем прено-

сника (аферентни неурон) брзином од 100 m/s преноси га у рефлексни 
нервни центар (синапса). Из овог центра се путем моторног неурона 
(еферентни неурон), сигнал преноси до мишића или жлезда које аде-
кватно регују на почетни надражај.

способност да се усмерите на битну информацију, а да искључите мање 
значајне мисли и осете.

Током процеса пажње повећана је напетост мишића, повећана цир-
кулација крви у мозгу, ширење зеница и сл., чији је смисао бољи пријем 
дражи и јасније опажање. 

Пажња је својство свих психичких процеса. Она има неколико свој-
става од којих су најважније усмереност и селективност. Усмереност је 
прилагођавање организма за бољи пријем дражи, а селективност после-
дица јасније свести на дражи на које смо усмерили пажњу.

Поремећаји пажње јављају се као последица биолошких и орган-
ских дисфункција. Возач мора да има усмерену пажњу на саобраћајну 
ситуацију на делу пута и околине на који наилази, али селектујући, тј. 
бирајући оне елементе који су од значаја за савладавање саобраћајне 
ситуације. Возачима почетницима је потребно много више енергије да 
задрже овакву пажњу, јер искусни возачи веома брзо препознају по-
требне елементе на које треба да усмере пажњу током управљања во-
зилом или уопште, током учествовања у саобраћају. Због тога возач ин-
структор мора почетно обучавање кандидата спроводити на полигону 
и ван места где се обавља интензиван саобраћај, све док кандидат не 
овлада техником вожње да би могао да усмери пажњу на саобраћајну 
ситуацију, а не само на управљачке команде возила.

2.6.1.5 Мишљење
Мишљење је облик адаптивног понашања. Оно у основи предста-

вља увиђање односа и веза међу појавама у било ком процесу. Човек 
покушава да активно открије унутрашњу повезаност међу елементима, 
проблемима, као и ситуацијама како би решио проблем или задатак, 
односно да би сазнао суштину објективних чињеница до којих је дошао 
једноставнијим менталним функцијама као што су опажање, учење или 
памћење. Током мишљења успоставља се веза између прошлог учења и 
садашњег понашања.

Мишљење може бити:
 – конкретно или апстрактно,
 – продуктивно или непродуктивно,
 – реално или имагинарно и
 – критичко или стваралачко.
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2.7 ВРЕМЕ РЕАКЦИЈЕ, ПАЖЊА И УМОР ВОЗАЧА

2.7.1 Време реаговањa
Време реаговања у саобраћајној ситуацији је време које прође од 

тренутка уочавања опасног догађаја на који возач реагује, до тренутка 
одговора возача неком од команди возила. На пример, време реаговања 
кочењем на појаву критичне ситуације, тј. опасности, је време које про-
текне од момента уочавања опасности до момента успоствљања кочења 
(стављања ноге на педалу кочнице). Време реаговања није исто за све 
возаче, а мења се и код сваког возача зависно од сложености саобраћај-
не ситуације и стања возача. 

Време реаговања је скуп времена потребних да се:
 – опази и схвати опасност, односно да се у свести обради информа-
ција и створи слика о врсти и величини опасности,

 – донесе одлука о начину избегавања саобраћајне незгоде (коче-
њем, скретањем возила у страну или комбиновано), и времена 
да се наредба за покретање руку или ногу пренесе из централног 
нервног система на мишиће, и

 – премести нога са педале гаса на педалу радне кочнице ради успо-
стављања кочења.

У саобраћају су рефлекси веома значајни. Подржани знањем и прет-
ходним искуством могу да допринесу квалитетном и брзом реаговању 
на саобраћајну ситуацију, али подржани страхом и неискуством могу 
негативно да утичу на решавање саобраћајне ситуације.

2.6.2 Основни психолошки чиниоци који утичу на процене,
доношење и спровођење одлуке возача

Возач је лице које управља возилом, али и лице које има динамич-
ки организован психофизички систем, који одређује његово карактери-
стично понашање и његово карактеристично мишљење. Не постоје две 
идентичне личности.

Од садржаја личности, односно од психолошких чиниоца који чине 
личност, зависи и начин реаговања на процене и доношење одлука во-
зача. Наравно, црта личности неће се увек испољити ни у сличним си-
туацијама. Свака нова ситуација подразумева поновну процену ранијег 
понашања и прилагођавање новој ситуацији.

Возач је лице које је старосног доба за које се процењује да ли је 
психофизички зрело за обављање функције управљања возилом. Сма-
тра се да је зрелост један од основних склопова особина личности који 
обезбеђује успешно решавање проблема уз минимум емоционалне де-
зорганизације, који обезбеђује усклађеност развојних потенцијала и 
постигнућа уз вођење рачуна о потребама других, те нормама и вред-
ностима средине којој човек припада.

На процене и доношење одлука највише утиче:
 – претходно знање и искуство,
 – опажајне способности чула (чуло вида посебно значајно),
 – психомоторне способности (тачност и брзина реаговања, 
координација покрета) и 

 – интелектуалне способности (успешно савладавање сложених 
активности).
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психолошко-социјални фактори, су унутрашњи фактори који утичу на 
ниво пажње. Они могу утицати на схватање саобраћајне ситуације и на 
возачеву спремност и време реакције. 

У вожњи, мисли возача и његова чула требало би да буду усмерена 
само на вожњу. Особе, ствари или дешавања скрећу пажњу возача.

Да би остао концентрисан и фокусиран (усмерен) на вожњу, возач 
би требало да стално проверава/прати целокупну саобраћајну ситуаци-
ју, не дозволи да му пажњу заокупи само једна ствар, стално предвиђа 
шта може да се деси и планира своје поступке, заустави своје возило 
уколико жели да користи телефон или други електронски уређај, зау-
стави возило и постара се за ствар која му одвлачи пажњу од вожње, 
као што је проверавање мапе, одабир најбоље руте, бирање музике коју 
ће слушати и слично, стави до знања својим сапутницима да мора своју 
пажњу да усмери на вожњу и да га не ометају у управљању возилом. 

Истраживања показују да употреба мобилног телефона значајно по-
већава ризик од саобраћајне незгоде. По закону, возач за време вожње 
не сме да користи мобилни телефон и друге уређаје за комуникацију 
уколико нема, односно не користи опрему која омогућава телефонира-
ње без ангажовања руку. Чак и у ситуацијама када користи ову опрему, 
уколико треба да обави телефонски разговор безбедније је да то уради 
док не вози. 

2.7.3 Умор
Умор је један од врло значајних фактора ризика за безбедну вожњу, 

а посебно је значајан код професионалних возача. Под умором се у ши-
рем смислу сматра опадање радног учинка после продуженог непре-
кидног извођења физичке или менталне активности, а који се откла-
ња одмором. Умор је реч која описује осећај поспаности, замора или 
исцрпљености. То је стање када тело опомиње да треба да стане да се 
одмори или одспава. Најбољи начин да возач избегне умор јесте да се 
наспава пре него што крене, а уколико већ вози и осећа умор, треба да 
стане и одмори се.

Одраслом човеку је потребно 8 сати спавања за нормално обављање 
животних активности, док је младим људима (на пример тинејџерима), 
потребно више од осам сати спавања. Када се смањи број сати спавања 
ноћу, акумулира се недостатак сна и умор који се једино може надокна-
дити спавањем. Умор такође зависи и од тога колико дуго возач већ није 
спавао. Уколико је период без сна дужи од 17 сати, знатно се повећава ри-

Просечно време реаговања за одморног и трезног возача креће се 
између 0,3 и 0,8 s. Време реаговања се продужава услед утицаја одре-
ђених унутрашњих или спољних фактора на психичко стање возача. 
Већа сложеност саобраћајне ситуације, премореност и физичка исцр-
пљеност возача због дуже, напорне вожње, узимање алкохола, психо-
активних лекова или дрога, недовољна концентрација возача на околни 
саобраћај, већа старост возача, имају за последицу продужавање вре-
мена реаговања. Пут који возило пређе за време реаговања возача (тзв. 
„психичка секунда“), назива се пут реаговања и то је први део пута 
заустављања возила. Пут реаговања биће утолико краћи, уколико је вре-
ме реаговања возача краће, а брзина кретања возила мања и супротно. 
Особине и стање коловоза и пнеуматика, односно стање кочница, нису 
од утицаја на дужину пута реаговања возача. Важно је нагласити да у 
времену реаговања возача, тј. док возило прелази пут реаговања, оно 
наставља да се креће не смањујући брзину, јер возач још увек није пре-
дузео ништа што би имало било каквог утицаја на возило.

2.7.2 Пажња
Пажња је ментална усмереност на одређене предмете или догађа-

је. Она може бити хотимична (намерна) и нехотимична (самонастала). 
Према степену усмерености, пажња може бити концентрисана (усред-
сређена) или дистрибуирана (подељена). Обим пажње је ограничен и 
број ствари на које се може обратити пажња истовремено је (7+), или 
(-2). Поред ограничености обима пажње, мора се водити рачуна и о 
ограничености поља пажње. Што је поље пажње веће, то је опажање не-
одређеније и обрнуто. При већој брзини кретања возила, возачу остаје 
мање времена за осматрање саобраћајне ситуације, па многи елементи 
који утичу на безбедност могу остати незапажени. Возачи почетници 
морају се систематски увежбавати да усмеравају пажњу на оне дело-
ве видног поља који су од значаја за саобраћајну ситуацију. Смањење 
брзине кретања возила повећава потребно време за опажање важних 
елемената саобраћајне ситуације. Возач почетник треба да се вежба 
усмеравању свести на оно што је важно у саобраћају.

На пажњу утичу многи спољни и унутрашњи фактори. Просторни 
размештај возила и објеката на путу и путном окружењу, утицај осве-
тљења (природног или вештачког), утицај метеоролошких прилика или 
понашање других учесника у саобраћају, су спољни фактори који могу 
да утичу на ниво пажње. Мотивисаност, знање и искуство, умор и други 
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жњи треба обратити пажњу на прве знаке умора: зевање, лошу концен-
трацију, уморне или болне очи које пецкају, узнемиреност, успорено 
реаговање, осећај досаде, раздражљивост, мање учестале а веће корек-
ције у управљању воланом, пропуштање да се региструју саобраћајни 
знаци, проблем да се возило задржи у саобраћајној траци. Поспаност, 
изненадно падање главе услед слабљења тонуса вратних мишића, не-
вољно склапање очију на неколико секунди и тешкоће да се присети 
неколико последњих превезених километара, су позни знаци умора на 
чију појаву одмах треба зауставити возило и одморити се.

Иако се на отклањање симптома умора може утицати узимањем 
разних стимулатора (на пример узимање кафе) или дефицитарних 
материја (на пример уношење течности), најбољи и једини ефикасан 
начин за отклањање умора јесте одмор.

2.7.3.2 Мере за отклањање умора
Знаци умора могу се јавити и после краће вожње, што зависи од тога 

да ли је човек сео за управљач одморан или већ са одређеним степеном 
замора, болестан или је лоше стање пута и саобраћаја, што доводи до 
бржег замора возача. Возач који живи здравим начином живота, који се 
добро одмори и наспава пре него што седне за волан, прве знакове умо-
ра осетиће након 4-5 сати вожње. Ситуација је другачија ако се човек 
спрема да пође на пут, а од самог почетка вожње нису испуњени сви 
услови за безбедну вожњу.

Заблуда је да поједини лекови или кафа могу отклонити умор. Деј-
ство кафе, односно кофеина који кафа садржи, је краткотрајно и може 
заварати возача умањујући му осећај умора, а да промене које су наста-
ле у мозгу, крви и мишићима као последица замора и даље остају. 

Пошто се ризик од појаве умора повећава са повећањем времена 
проведеним у вожњи, правилно распоређено коришћење пауза у вожњи 

има најповољније ефекте. Да би се смањио умор, 
препоручљиво је на свака два сата вожње 
направити паузу од 15 минута. Са појавом првих 
симптома умора треба прекинути вожњу. Паузе у 
току вожње треба да буду испуњене шетњом на 
чистом ваздуху, лаганим трчањем и вежбама, као 
и, на пример, разговором о некој омиљеној теми, 
певањем или свирањем, који би опустили возача. 
Код возача се замор манифестује поспаношћу, 

зик од појаве умора. Појава умора је и у вези са периодом у коме је возач 
навикао да спава, што је за већину људи обично ноћу. Ризик од саобраћај-
не незгоде изазване умором је неколико пута већи у периоду између 22 и 
6 часова, јер је то време када организам има биолошку, природну потребу 
за сном. Када се поремети нормалан ритам спавања то изазива умор, па је 
зато при вожњи ноћу или рано ујутру ризик од умора повећан.

Постоје две врсте умора: објективни умор (стварни умор) и субјек-
тивни (ментални умор). Знаци психичког замора су поремећај основних 
психичких функција: поремећај осећаја, пажње, мишљења и понашања 
у вожњи. Знаци физичког замора су: општа малаксалост, поспаност, 
бол у леђима, вратној кичми и на појединим групама мишића. Треба 
знати да психички и физички замор нису строго одвојени. Они углав-
ном удружено дејствују и у таквим ситуацијама најбољи лек је одмор.

Након дуже вожње код возача долази до појаве умора, који смањује 
концентрацију возача, доводи до успореног или погрешног реаговања, 
смањује оштрину вида и др. Уморан возач постаје поспан, нерасположен 
и раздражљив. Конзумирање веће количине хране, неповољна темпера-
тура у кабини возила, недостатак свежег ваздуха, психичка напетост и 
монотона вожња, поспешују појаву умора. Такође и неповољни услови 
средине (бука, вибрације, повишена температура у кабини, лоше здрав-
ствено стање, заслепљеност - дању сунцем, ноћу фаровима возила из 
супротног смера или других извора светлости), доводе до појаве замора.

Умор је повезан и са појмом будности. Под будношћу се подразу-
мева једно карактеристично стање (физичко и ментално) спремности, 
да се одговори на одређене важне промене значајне за безбедну вожњу. 
Будност је нарочито важна у ситуацијама у којима владају монотони 
услови као што је, на пример, вожња на аутопуту са малим обимом 
саобраћаја. При дужим монотоним, једноличним задацима, човеку је 
тешко да одржи потребан степен будности и појављује се специфична 
врста умора која доводи до опасности да се не опазе, тј. да се пропусте 
неки важни сигнали. Пошто опадање будности представља специфичну 
врсту умора, одмор представља ефикасан начин да се степен будности 
обнови и доведе на потребан ниво.

2.7.3.1 Знаци умора 
Умор знатно умањује способност концентрације и доношења одлу-

ка, успорава време реаговања на ситуације, па су неки ефекти умора 
подједнако опасни као и ефекти алкохола за безбедну вожњу. При во-
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алкохолног пића, пола, телесне тежине, стања јетре, лекова, генетике 
и толеранције организма на алкохол. Иста количина алкохолног пића 
конзумирана за време јела, делује слабије и спорије него да је попијена 
на празан стомак. Брзо попијена одређена количина алкохолног пића 
деловаће јаче и брже него ако се та иста количина конзумира дуже вре-
ме. На физички слаба лица, с мањом телесном тежином или на особе 
женског пола, иста количина алкохолног пића деловаће јаче и брже него 
на особу с већом телесном тежином.

Концентрација алкохола у крви изражава се у промилима или мили-
грамима по милилитру, или грамима по килограму. Ниво алкохола у крви 
од 0,3‰ значи да један литар телесне течности садржи 0,3 грама алкохола.

Досадашња испитивања код нас и у свету упућују на то да уживање 
алкохола макар и у „умереним“ количинама, изазива смањење пажње, 
повећава варљиве осећаје сигурности, продужава време реаговања во-
зача и смањује самоконтролу и у чврстој је вези са повећањем броја 
саобраћајних незгода.

За разлику од хране, алкохолу није потребна претходна разградња, 
па зато врло брзо, већ после свега 2 до 3 минута времена након што је 
конзумирана прва количина алкохолног пића, алкохол доспева у крв. 
Највећа концентрација алкохола у крви постиже се после 40 до 60 ми-
нута након његовог узимања, када се сва унесена количина алкохола 
већ налази у крви и почиње да струји по организму. 

За разлику од апсорпције која је брза, елиминација је спора па од-
страњивање алкохола из организма траје дуже. У просеку се узима да 
се за један сат из организма елиминише 0,1 до 0,12‰ код жена, односно 
од 0,1 до 0,15‰ код мушкараца. 

Алкохол негативно делује на основне перформансе битне за извр-
шење возачких задатака, и то на:

 – централни нервни систем (алкохол делује омамљујуће на нерв-
ни систем);

 – перцепцију (алкохол оштећује функционисање свих чула: вида, 
слуха и др.);

 – обраду информација (вештина обраде информација од стране 
мозга слаби и при ниском нивоу концентрације алкохола у орга-
низму);

 – психомоторне способности (реакциона ефикасност, као задња 
карика у комплексном процесу реаговања на захтеве саобраћај-
них ситуација, упадљиво је оштећена);

лаганим тоњењем у сан, престанком дејства на управљачке уређаје 
возила и на крају може резултирати и саобраћајном незгодом. 
Саобраћајне незгоде настале на први поглед из необјашњивих разлога 
(прелазак возила на супротну саобраћајну траку, скретање са пута, 
налет на возило и др.), могу настати као последица наступања сна под 
дејством умора. 

УМОР НАСТАЈЕ ПОСТЕПЕНО, А ПОСЛЕДИЦЕ И ЗНАЦИ
УМОРА ЈАВЉУЈУ СЕ ИЗНЕНАДА И НЕПРЕДВИДИВЕ СУ!

Корисни савети за избегавање возачког умора: наспавати се пре 
вожње, избегавати да се на дугачак пут креће увече или ноћу, избегавати 
вожњу између 22 часа ноћу и 6 часова ујутру када је нормално време за 
спавање, кад год је могуће смењивати се с другим возачем у вожњи, на 
свака два сата правити паузу од 15 минута, када се примете први знаци 
умора треба стати и одморити се, јести лагане оброке уместо тешке 
хране, пити доста воде, јер дехидрација организма поспешује умор. 

УМОР СЕ ОТКЛАЊА САМО ОДМОРОМ!

2.8 ПРОМЕНЕ КОД ВОЗАЧА КОЈЕ НАСТАЈУ УСЛЕД
КОРИШЋЕЊА АЛКОХОЛА И/ИЛИ ДРУГИХ 

ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ЧИЈА ЈЕ УПОТРЕБА 
ЗАБРАЊЕНА ПРЕ И ЗА ВРЕМЕ ВОЖЊЕ

2.8.1 Утицај на способности и понашање возача
Значајно место на листи узрока саобраћајних незгода годинама за-

узимају незгоде које су изазвали возачи под утицајем алкохола. Стати-
стика упозорава на знатну друштвену опасност коју узрокује алкохол у 
саобраћају и неодложну потребу да се друштво супротстави свим ра-
сположивим средствима. 

Треба нагласити да алкохол не делује подједнако на сва лица, нити 
на исту особу у различитим околностима. Концентрација алкохола у 
крви зависи од бројних фактора: количине алкохола која се конзумира, 
брзине конзумирања, количине хране која се већ налази у желуцу, врсте 
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У следећој табели су дата времена реаговања алкохолисаних возача:

‰
алкохола
у крви

% продужења
времена
реаговања

Просечно време
реаговања (s)

До 0,6 0 0,80
1,0 29 1,03
1,2 38 1,10
1,4 54 1,23
1,6 71 1,37
1,8 84 1,47
2,0 88 1,50
3,0 96 1,57

Алкохол смањује визуелну активност, као и способност разликова-
ња боја, нарочито уколико је комбинован са неким другим отровом, на 
пример дрогом, дуваном или угљен-моноксидом.

Алкохол дејствује на емоције и изграђене ставове више него било 
шта друго. Он такође смањује способност за доношење исправних 
одлука, за предвиђање опасних ситуација, као и способност нормалног 
просуђивања дате ситуације.

Повећани ризик да изазову саобраћајну незгоду са тешким последи-
цама имају возачи који возе под дејством алкохола. Тај ризик се повећа-
ва за 40 пута код алкохолисаности од 1,5 mg/ml у односу на возаче који 
немају алкохола у крви, или за око 35 пута у односу на оне који имају 
дозвољену концентрацију од 0,30 mg/ml алкохола у крви.

Алкохолисани возачи су проузроковачи најтежих саобраћајних не-
згода, а за такво угрожавање саобраћаја изричу се најтеже казне (казне 
затвора са одузимањем возачке дозволе и упућивање на здравствени 
контролни преглед и проверу оспособљености за управљање возилом). 
Осим ризика да се саобраћајна незгода догоди, конзумација алкохола 
има и велики утицај на озбиљност повреда. Алкохол повећава ризик и 
код других учесника у саобраћају, а посебно код пешака, возача тракто-
ра и бициклиста.

Ниво небезбедности лица под утицајем алкохола зависи од концен-
трације алкохола у крви. Испитивање понашања људи при различитим 
концентрацијама алкохола, показује следеће:

 – визуелно моторну координацију (координација између видног 
опажања и покрета екстремитета је упадљиво оштећена, тј. сма-
њена је могућност усклађеног реаговања);

 – психичку структуру личности (најпре паралише центре лока-
лизоване у кори великог мозга за који су везане функције критич-
ности и самоконтроле, након чега долази до низа поремећаја у 
квалитету и квантитету мисаоних процеса);

 – пажњу, схватање и расуђивање (квалитет и обим пажње су 
оштећени, расте самопоуздање и самоувереност и то у упадљивој 
противречности са опадањем психофизичких способности, опа-
дају опрезност и осећај одговорности);

 – разум и контролу понашања (алкохол даје храброст, уклања 
страх, ствара еуфорију и ослобађа агресивност. Разводњава осе-
ћања хуманости, друштвене и моралне одговорности);

 – мали мозак (посебно је изложен токсичном дејству алкохола, 
што је опасно с обзиром на то да је он један од центара за одржа-
вање равнотеже) и др.

Све функције организма алкохолисаног лица слабе, а најтеже је по-
гођен мозак због бржег и дуготрајнијег деловања алкохола. Негативна 
последица ослабљених функција организма 
запажа се у измењеном понашању, схватању, 
критичности и смањеној способности одлу-
чивања и расуђивања. Док трезан возач реа-
гује на опасност између 0,75 и 1 s, време реа-
говања возача под утицајем алкохола износи 
и до 2 секунде. Трезан возач види саобраћај-
ни знак на удаљености од готово 140 m, пијан 
возач на удаљености од 112 m, а мамуран тек 
на 100 m. Слично је и са слухом. Трезан возач чује возило на удаљено-
сти од приближно 340 m, пијан на удаљености од 203 m, а мамуран тек 
на 104 m.
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У закону је градиран степен алкохолисаности на:
 – до 0,30 mg/ml – блага алкохолисаност,
 – више од 0,30 mg/ml до 0,50 mg/ml – умерена алкохолисаност,
 – више од 0,50 mg/ml до 1,20 mg/ml – средња алкохолисаност,
 – више од 1,20 mg/ml до 1,60 mg/ml – тешка алкохолисаност,
 – више од 1,60 mg/ml до 2,00 mg/ml – веома тешка алкохолисаност,
 – више од 2,00 mg/ml – потпуна алкохолисаност.

Изузетно од наведеног, када учествује у саобраћају не сме да има у 
организму психоактивних супстанци 
или алкохола или да показује знаке по-
ремећаја, које су последица конзумира-
ња алкохола и/или психоактивних суп-
станци:

 – возач моторног возила које је 
регистровано за превоз више од 
осам лица, осим возача, односно 
чија је највећа дозвољена маса 
већа од 3.500 kg, 

 – возач моторног возила који обавља јавни превоз лица, односно 
ствари,

 – возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши 
ванредни превоз,

 – возач возила категорије А1, А2, АМ и А,
 – инструктор вожње,
 – кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног 
дела возачког испита,

 – возач са пробном возачком дозволом,
 – лице које надзире возача са пробном возачком дозволом,
 – испитивач на практичном делу возачког испита,
 – возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом.

На анализу крви и мокраће мора се упутити возач који пориче да 
има алкохола у организму и возач који сам захтева да му се уради ана-
лиза крви и мокраће. Ако се испитивањем утврди да возач има алкохо-
ла у организму, трошкови анализе алкохолисаности терете возача. Ове 
анализе могу обављати здравствена и друге организације или органи 
који располажу техничком опремом и стручним кадром. 

 – и при мањој концентрацији од 0,50 mg/ml јавља се благи осећај 
еуфорије, опуштања и задовољства, почиње слабљење способно-
сти процењивања, сужава се видно поље, као и опадање слушног 
прага;

 – између 0,50 mg/ml и 1 mg/ml алкохола у крви јавља се психоло-
шка умртвљеност скоро свих система, смањена пажња и спрем-
ност, успорене реакције, ослабљена координација и слабљење 
мишићне снаге, повећање узнемирености, смањење стрпљења. 
Услед смањене самокритичности возач то показује „храбром“ во-
жњом која превазилази његове стварне способности;

 – при концентрацији 1 - 2 mg/ml алкохола у крви, јавља се нејасан 
говор, као и повраћање, нарочито ако је ова граница концентра-
ције у крви постигнута веома брзо. Долази до погоршања функ-
ција чула слуха и вида, укључујући смањену свесност спољне 
ситуације. Постоји потпуна неспособност за управљање мотор-
ним возилом;

 – при концентрацији између 2 - 3 mg/ml алкохола у крви, лице је 
опијено, што се уочава у тешком ходању и неспретности у покре-
тима. Речи се тешко и нејасно изговарају, пажња је јако површна 
и краткотрајна, а повремено се и у потпуности губи. Предмети се 
често дупло виде, долази до поспаности, а човек бива појачано 
склон свађама, тучи и другим видовима насиља;

 – при концентрацији између 3 - 4 mg/ml алкохола у крви, све функ-
ције су јако ослабљене, па долази до дубоког сна. Јавља се код 
особа мање толерантних према алкохолу и кома, па чак и смрт;

 – концентрација између 4 - 5 mg/ml је стање тешког тровања алко-
холом, с дубоком несвестицом и смртном опасношћу која наста-
је обично услед престанка дисања при алкохолемији од 4,0‰ и 
више. Смртне дозе су различите код сваког човека.

Возач не сме да управља возилом у саобраћају на путу, нити да за-
почне управљање возилом ако је под дејством алкохола. бр. 86

Професионалним возачима није дозвољено конзумирање алкохола 
пре ни за време вожње. Најбоље је ако ова лица уопште не конзумирају 
алкохолна пића.

Сматра са да су под утицајем алкохола она лица код којих се утврди 
концентрација алкохола изнад 0,3 промила, тј. 0,30 mg/ml. бр. 87
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Ефекти дрога на способности за вожњу се разликују зависно од вр-
сте дроге. Употребом канабиса (марихуане), корисник постаје „устон-
диран“ и осећа еуфорију, опуштеност и летаргију, време реакције се 
продужава, координација и памћење слабе. Због ових ефеката, возач 
није у стању да на потребном нивоу извршава сложене задатке у во-
жњи, као што су задаци у којима се од возача захтева да дели пажњу на 
више ствари. У комбинацији са алкохолом, канабис доводи до додатних 
негативних ефеката у смислу умањења способности за вожњу, зато што 
се ефекти алкохола и марихуане међусобно појачавају.

Стимулишуће дроге као што су амфетамини, екстази и кокаин, дово-
де до осећања узбуђености и веће енергичности, што може довести до 

повећања самопоуздања и агресивније и брже 
вожње. Возачи - корисници ове врсте дрога, 
такође возе ризичније, док у исто време слаби 
њихова контрола над возилом. 

Иако се ефекти дроге на понашање разли-
кују зависно од врсте дроге, може се закљу-
чити да наркотици генерално негативно утичу 
на: будност, пажњу и концентрацију возача, 

јасан вид, физичку координацију, брзину реакције, способност да се 
доносе правилне одлуке под притиском.

Као и код алкохола, полиција контролише возаче и на присутност 
дрога. Тестирање ће се вршити путем „дрегер драг теста“, којим се 
анализира испљувак и на екрану малог рачунара за само 15 минута до-
бија резултат који показује коју је врсту дроге возач конзумирао. Тест 
препознаје пет врста дрога: опијате, као што су хероин или кокаин, за-
тим амфетамине, канабис и бензодиазепине. На лицу места штампа се 
извештај који садржи врсту и количину конзумиране дроге. 

2.9 ПСИХОФИЗИЧКИ УСЛОВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ВОЗИЛОМ КОЈИ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ВОЗАЧИ И 

НАЧИН УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА У 
САОБРАЋАЈУ НА ПУТУ

Возач може да управља возилом ако испуњава одређене, законом 
прописане психофизичке услове за управљање одређеном категоријом 
возила. Здравствени услови које возачи моторних возила морају да 
испуњавају за управљање моторним возилом (телесна и душевна 

Утицај лекова и дрога
Као општу ознаку упозорења, лекови који утичу на способности за 

вожњу имају на паковању утиснут црвени или црни троугао. Осим ова-
ко обележених лекова, због тога што људи могу различито реаговати на 
лекове, није увек могуће са сигурношћу предвидети како ће одређени 
лек утицати на способности за вожњу. Због тога је веома важно прочи-
тати упутство за коришћење одређеног лека, чији обавезни део морају 
бити и информације о томе да ли лек утиче на способности за вожњу. 
Ове информације се обично налазе у деловима упутства о утицају на 
психофизичке способности, утицају на способност управљања возили-
ма и машинама или делу упутства које се односи на посебна упозоре-
ња. Наравно, најбоље је увек се посаветовати са фармацеутом и лека-
ром који је лек и преписао.

Неки од „свакодневних“ лекова, који се купују без рецепта, као што 
су лекови против главобоље, прехладе и грипа, имају у себи супстанце 
са стимулативним ефектом, а које могу изазвати лажан осећај будности 
и вртоглавицу. Посебно треба обратити пажњу на лекове за спавање, за 
умирење, против болова, лекове за регулисање крвног притиска, лекове 
за дијабетес и лекове против алергија.

Не постоји безопасна и нешкодљива дрога. Дрога утиче на нервни 
систем на такав начин да је то неспојиво са безбедним понашањем у 
вожњи. Веома често возачи који су под утицајем дроге и не схватају 
да су им способности за вожњу промењене, а чак и када возачи имају 
утисак да су ефекти дроге прошли, она и даље има утицаја на њихово 
понашање у вожњи.

Ефекти дроге могу бити веома различити за различите особе, као 
што се и код исте особе могу разликовати од прилике до прилике. Ефек-
ти дроге, између осталог, зависе од: врсте дроге, количине, квалитета, 
начина конзумирања, толеранције на одређену супстанцу, особе која 
конзумира дрогу (тежина, старост, стање физичког и менталног здра-
вља), контекста у којем се конзумира дрога, као што су време дана или 
ноћи, локација, да ли се конзумира појединачно или у друштву са дру-
гима, итд.

Дроге као и алкохол смањују могућност просуђивања и критичност, 
а продужавају време реаговања. Посебно је фатална за безбедну вожњу 
комбинација дроге и алкохола. Међутим, и конзумирање саме дроге је 
врло опасно. 
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Возач, односно инструктор вожње за кога се посумња да због психо-
физичких сметњи, односно недостатака, није у стању да безбедно упра-
вља возилом, упућује се на контролни здравствени преглед. 

Уколико се возач, односно инструктор вожње, не подвргне контрол-
ном здравственом прегледу у одређеном року, надлежни орган ће му 
одузети возачку дозволу, односно дозволу (лиценцу) за инструктора.

Чак и обичне болести као што је прехлада или грип, могу утицати 
негативно на способности за вожњу. Поједини лекови који се добијају 
на рецепт или се купују у слободној продаји могу изазвати поспаност 
или успорити време реаговања возача, па уколико је возач болестан и 
сматра да болест може утицати на његову способност за вожњу, треба 
да се посаветује са својим лекаром да ли је безбедно да у таквом стању 
вози.

2.10 ВРЕМЕ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ У
САОБРАЋАЈУ НА ПУТУ И ОДМОРИ ВОЗАЧА

2.10.1 Време управљања
Код возача аматера није прописано ограничење о времену трајања 

управљања возилом.
Код возача професионалаца, за које се сматра да имају посебну од-

говорност јер управљање возилом врше као основну делатност, постоје 
законска ограничења у дужини управљања возилом.

Возач који управља теретним возилом чија је највећа дозвољена 
маса већа од 3.500 kg, скупом возила чија је највећа дозвољена маса 
већа од 3.500 kg или аутобусом, не сме у току од 24 сата управљати тим 
возилом дуже од 9 сати. 

Укупно време управљања возилом не сме прећи 90 сати у раздо-
бљу од две узастопне недеље. Возач аутобуса, тролејбуса и трамваја у 
јавном градском превозу путника, сме управљати возилом најдуже (8) 
сати, уз услов да на полазним стајалиштима има прекид вожње од нај-
мање пет минута.

2.10.2 Прекид управљања ради одмора
Прекид управљања возилом је веома значајан и за возаче аматере 

и за возаче професионалце. Возачи аматери треба да начине прекид 
управљања возилом у оном моменту када осете да нису психофизички 
спремни да реагују на одређене проблеме у саобраћају, односно кад 

способност), утврђују се према врсти и степену телесног - душевног 
стања, обољења, повреде и оштећења, као и према категорији моторног 
возила којим возач управља.

Kада је здравствена способност у питању, возачи се према категори-
ји моторних возила разврставају у две групе, и то:

 возачи моторних возила категорија A, A1, A2, AM, B, B1 и BE, 
којима управљање возилом није основно занимање, тј. такозвани 
возачи аматери и

 возачи моторних возила категорија A, A1, A2, AM, B, B1, BE, C, 
C1, C1E, CE, D, D1, D1E и DE, којима је управљање моторним 
возилом основно занимање, тј. возачи професионалци.

Здравствена способност возача утврђује се прегледом пред лекар-
ском комисијом коју чине специјалисти из разних области, али најче-
шће из области: медицине рада, офтамологије, психологије и психија-
трије.

Ако лице испуњава прописане услове, издаје му се уверење о здрав-
ственој способности, тзв. лекарско уверење. Лекарско уверење канди-
дат за возача мора имати код себе за време практичне обуке, а потребно 
је и за полагање возачког испита.

Возачи који управљају моторним возилом, односно скупом возила 
којима се обавља јавни превоз, инструктори вожње, као и други возачи 
којима је управљање моторним возилима основно занимање, морају се 
подвргнути здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке спо-
собности за возача у року који не може бити дужи од три године, а за 
њих су прописани и строжији здравствени услови него за возаче аматере.

Здравствени услови које морају да испуњавају возачи односе се на 
психолошка, психијатријска и неуролошка стања и обољења, стања и 
обољења органа вида, равнотеже и слуха, срца и крвних судова, ре-
спираторног система, гастроинтестиналног и уринарног система, ен-
докриног система, крвног система, обољења коже и стања и обољења 
коштаног система и локомоторног апарата.

Осим у случајевима када не испуњава услове о здравственој способ-
ности која се утврђује здравственим прегледом, возач не сме управљати 
возилом у саобраћају и када је у толикој мери уморан, односно боле-
стан, или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно 
управља возилом, као и уколико је под дејством алкохола и/или психо-
активних супстанци. 
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2.10.4 Време вожње у току седмице
Максимално дозвољено време вожње у току периода од две седмице 

износи 90 часова. На основу овога ограничења произилази да просечно 
време вожње у току једне седмице износи 45 часова.

У току једне седмице возачима је дозвољено да возе највише 6 дана, 
а након тога морају да имају седмични одмор. Како возачи у току једног 
дана могу да возе максимум 9 часова, а дозвољено им је да два пута у 
току једне седмице продуже време вожње на 10 часова, произилази да 
у току једне седмице возач може да вози највише 56 часова. Ако возач 
у току једне седмице вози максимално дозвољено време вожње (56 ча-
сова), он следеће седмице може да вози највише 34 часа, јер се мора 
поштовати двоседмично ограничење времена вожње од 90 часова.

2.10.5 Паузе током вожње
Вишечасовно управљање возилом производи замарање возача, па су 

зато у току вожње возачи обавезни да праве паузе ради одмора. У кра-
ћим временским интервалима од 
прописаног најдужег интервала 
вожње (4,5 часа), возачи могу да 
праве дуже паузе од прописаних 
и да праве већи број пауза, при 
чему морају поштовати најмање 
време трајања једне паузе. Након 
4,5 часа вожње возач мора да на-
прави паузу од најмање 45 мину-
та, осим ако није започео период одмора. Ова пауза може се заменити 
са две паузе од 15+30 минута, при чему су ове паузе распоређене у 
оквиру периода вожње од 4,5 часа или одмах после периода вожње на 
начин да укупан збир пауза током четвороипочасовног периода вожње 
износи најмање 45 минута (сл. 2). За време ових пауза возач не сме оба-
вљати било какав други посао. Кад возилом управљају два или више 
возача, док један возач управља возилом, други чланови посаде возила 
могу да користе паузу у возилу. Ове паузе не могу се сматрати дневним 
одмором.

Уколико укупно радно време траје између 6 и 9 часова, време траја-
ња паузе мора бити најмање 30 минута, а ако укупно радно време траје 
преко 9 часова, пауза мора трајати најмање 45 минута (сл. 3).

осете да не могу безбедно до учествују у саобраћају. Прекид управљања 
возилом се врши ради одмора.

Значај јавног превоза је препознат, те је законом прецизно прописан 
начин прекида управљања возилом.

Возач возила, односно скупа возила, мора након 4 сата и 30 минута 
управљања возилом направити паузу (прекид управљања возилом ради 
одмора), у трајању од најмање 45 минута. Oву паузу возач може кори-
стити тако да направи више пауза у трајању од по најмање 15 мину-
та распоређених током вожње, с тим да време управљања не сме бити 
дуже од 4 сата и 30 минута. 

Током свака 24 сата возач аутобуса, тролејбуса и трамваја у јавном 
градском превозу путника, мора имати непрекидан одмор од најмање 
11 сати. Када се у управљању возилом смењују два возача и ако се у 
возилу налази лежај који омогућује једном од њих одмор у лежећем 
положају, сваки возач мора имати непрекидни одмор у трајању од осам 
сати током сваких 30 сати путовања. Одмор возач мора користити ван 
возила или у возилу када се оно не креће. Током недеље возач мора има-
ти најмање један непрекидан одмор од најмање 45 сати.

2.10.3 Време вожње у току једног дана
У току једног дана време вожње се ограничава. То се чини ради обез-

беђења веће безбедности у сао-
браћају и заштите самих возача, 
јер им се омогућава да се после 
вишечасовне напорне вожње од-
море и припреме за наредни дан. 
Само довољно дуг и квалитетан 
одмор омогућава да возач наредног дана безбедно управља возилом и да 
не доводи у опасност себе ни 
остале учеснике у саобраћају. 
Возачима је дозвољено да у току 
једног дана могу возилом да 
управљају 9 часова или са про-
дужетком од 1 часа, али са орга-
низацијом одмора између вожње од 4,5 часова, у трајању од 45 минута. 
Време између два дневна периода одмора или између дневног и седмич-
ног перода одмора, распоређује се на начин показан на сл. 1. 
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Седмични одмор који почиње у једној, а наставља се у другој седми-
ци, може се рачунати као сед-
мични одмор за било коју од те 
две седмице. Седмични одмор 
мора да траје 45 непрекидних 
часова. Он може бити скраћен на најмање 36 непрекидних часова, ако 
је обављен у месту где је возило паркирано и не обавља 
превоз или у месту становања возача. Ако се остварује 
на било ком другом месту, може се скратити на 24 не-
прекидна часа. Свако скраћивање седмичног одмора 
мора се надокнадити са неискоришћеним временом од-
мора у континуираном периоду до краја треће седмице у односу на по-
сматрану. Одмор који се користи као надокнада скраћеног седмичног 
одмора мора се искористити од-
једном. Дозвољени начин кори-
шћења седмичног периода од-
мора представљен је на слици, а 
модели за надокнаду неискори-
шћеног седмичног одмора при-
казани су на сл. 6.

2.10.8 Тахограф
Моторна возила која морају бити опремљена тахографом, морају 

имати исправан тахограф с правилно уметнутим прописаним носачем 
података (тахографски листић или други начин памћења података), на 
којем су уписани прописани подаци. Тахограф се мора користити на 
прописан начин. Возач возила које користи тахограф мора код себе има-
ти кључ тахографа и претходно коришћене носаче података из тахогра-
фа свих возила којим је управљао у последњих шест дана, односно од 
последњег недељног одмора, из којих су видљиве активности возача, 
односно возачку картицу у случају дигиталног тахографа.

2.10.9 Тахограф и радно време возача
За управљање возилом нису потребна велика физичка напрезања, 

али то не значи да возач може бесконачно дуго да седи за управљачем, 
управља возилом и да не осећа замор. Управљање возилом је веома за-
хтевна радна активност. Иако она не захтева велика физичка напрезања, 
већ после неколико часова код возача због слабе покретљивости изазива 

2.10.6 Време дневног одмора
Као што се после одређеног времена непрекидне вожње мора напра-

вити пауза, тако се и на крају вожње обављене у току једног дана мора 
користити днев-
ни одмор. Нај-
већи део днев-
ног времена 
возачи проводе 
спавајући у во-
зилу или ван возила. Минимум тра-
јања дневног одмора одређује се на 
основу преосталог времена после 
времена проведеног у вожњи, укљу-
чујући и паузе током вожње. Пропи-
сано је да у сваком двадесетчетворочасовном периоду возач мора имати 
дневни одмор од најмање 11 непрекидних часова. Време дневног одмо-
ра може бити скраћено на минимум 9 непрекидних часова, највише три 
пута у току било које седмице. Дневни одмор се може скратити само 
под условом да еквивалентни период одмора буде надокнађен пре краја 
следеће седмице.

Возач може да користи дневни одмор и у возилу које је довољно 
комфорно и снабдевено лежајем, само под условом ако се возило не 
креће.

На основу овога произилази да укупно дневно радно 
време возача (са паузама) износи од 12 до 15 часова кад 
возилом управља један возач и највише 22 сата кад вози-
лом управљају два или више возача.

2.10.7 Време седмичног одмора

Седмични одмор омогу-
ћава одмор возачу од рада то-
ком седмице да би га учинио 
способним за рад у наредној 
седмици. Зато сваки возач 
мора, после највише шест 
дневних периода вожње, ко-
ристити седмични одмор.
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статички замор. При управљању возилом возач мора стално да усмера-
ва и концентрише пажњу на ситуације у околи-
ни и возилу, што после неколико часова изазива 
појаву замора опажања па возач пропушта да 
уочи све промене у његовој околини. Под ста-
тичким замором и замором опажања смањује се 
способност возача да безбедно управља вози-
лом, па су због тога на међународном и нацио-
налном нивоу прописани услови под којим возач 
може да управља возилом и учествује у саобраћају.

Правила која регулишу услове за безбедно управљање возилом од-
носе се на нормирање радног времена возача у превозу путника и робе 
и возача инструктора у обуци кандидата за возаче. Поред регулисања 
дневног и недељног времена вожње у превозу путника и робе, регули-
сана су и следећа питања: паузе, време дневног одмора, време седмич-
ног (недељног) одмора, процедуре контроле поштовања радног време-
на, дозвољена одступања од појединих норми и казнене мере. 

Радно време обухвата времена током којих возач слободно не распо-
ређује своје време, јер има обавезу да буде на свом радном месту ради 
извршавања активности као што су:

 вожња,
 утовар и истовар,
 помоћ и надзор путницима који се укрцавају или искрцавају из 
возила,

 чишћење и техничко одржавање возила на путу и
 све друге активности које обезбеђују безбедност возила, путника 
и терета, и активности које су прописане у обављању превозног 
задатка као што је надгледање утовара и истовара робе, изврша-
вање обавеза према царини, полицији, инспекторима и др.

За регистровање и контролу обављања ових активности возача ко-
ристи се тахограф који их региструје и пратећи уређаји који обезбеђују 
увид у регистроване податке. Код дигиталних тахографа то су: картица 
возача, картица превозничке компаније, контролна картица, картица за 
радионице, читач картица, листић тахографа, а код аналогних тахогра-
фа запис на папирним тахографским улошцима: тракама или кружним 
листићима.

Ограничење радног времена возача уведено je према Европској кон-
ференцији министара транспорта (ЕСМТ 1999), правним актима EУ 
и Европским споразумом о раду посада на возилима у међународном 
друмском саобраћају (AETR), ЗОБС-а и прописа донетих на основу 
њега. На основу ових правних аката прописује се дневно и двоседмич-
но време вожње у превозу путника и робе у друмском саобраћају и пау-
зе, време дневног и седмичног одмора, процедуре контрола поштовања 
радног времена од стране возача, дозвољена одступања од појединих 
одредби и казне. 

Наша земља је потписница Европског споразума о раду чланова по-
саде возила која учествују у међународном транспорту (AETR) и ње-
гову примену је регулисао ЗОБС и пратећим прописима (Правилник о 
техничким прегледима возила, Правилник о димензијама и осовинском 
оптерећењу возила и основним условима које морају да испуњавају 
уређаји и опрема на возилима у саобраћају на путевима и др.).

Тахограф се обавезно уграђује у теретна моторна возила укупне до-
звољене масе преко 3,5 t, вози-
ла која служе за обуку возача и 
у аутобусе за превоз путника у 
међуградском, међународном 
линијском и слободном превозу 
путника. 

Дигитални тахографи нови-
је генерације са интелигентним давачима брзине који се инсталирају на 
диференцијалу возила, добијају кодирану информацију која осим пода-
така о брзини и путу, садржи и контрол-
не шифре за избегавање махинација на 
импулсним водовима. Евро тахографи 
могу на кућишту имати тастере који 
омогућавају избор одговарајуће врсте 
активности: време ефективне вожње, 
време приправности возача, остала вре-
мена рада и паузе током вожње и време-
на дневног одмора.

За анализу података регистрованих на та-
хографу користи се специјална опрема за по-
једине врсте тахографа (механички, електрон-
ски и дигитални тахографи).
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Сви аналогни тахографи имају систем за записивање података на 
траци или листићима. Сатни механизам покреће траку или листић и 
региструје тренутну брзину, пређени пут, врсте рада возача у реалном 
времену и броја обртаја мотора. Траке и 
листићи су од хартије пресвучене специ-
јалним парафинским премазом. Писачи 
су еластично спрегнути са покретним но-
сачима, који су директно у вези са систе-
мом за покретање ка-
заљки брзине, броја 
обртаја и система за 
окретање бројчаника 
пређеног пута. Код но-
вих тахографа носачи 
су повезани са сервоси-
стемом, пластичним 
држачима танких зидо-
ва, који омогућавају по-
дешавање уз помоћ 
спе цијалних алата, али пуцају при покушају кривљења писача прстима. 
Код нових генерација тахографа цео сервосистем заједно са писачима 
је затворен, а дијаграмски листић се транспортним системом увлачи у 
тахограф и позиционира према тачном времену.

За памћење и пренос података са тахографа користе се дигиталне 
картице са меморијским интегралним кодом (смарт картице). На њима 
возач региструје свој рад и кад у раду мења возила, али записи остају и 
у тахографу, који се могу преузети ради контроле и обрачуна. За обра-
чун рада возач послодавац преузима податке са картице возача или са 
тахографа. Возачка картица садржи податке о возачу и категоријама во-
зила које сме да вози (адреса становања, фотографија) и у перспективи 
треба да замени возачку дозволу. Полиција користи контролне картице. 
Помоћу њих и софтвера у свом лаптопу лако и брзо може да установи 
рад возача и возила, као и евентуалне неправилности.
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