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ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА  

МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 



• Специфичности радних услова професионаслних возача. 
• Стресови: 

 
1.    услове околине (услови пута, интезитет саобраћаја, временске 

прилике), 
2.   способност возила (пре свега са аспекта погонског мотора и  

квалитета      кочења, 
3.   потребе да се одржи жељени правац путовања, 
4.  безбедоносне мере да савлада изненадне појаве и препреке на 

путу.   

Увод 



 
• Неке демографске карактеристике  професионалних возача: 
 



Tабела 1: Haddonova  матрица фактора ризика у друмском 
саобраћају 

ФАКТОРИ 
РИЗИКА 

АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА 

ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА 

ЧОВЕК обука, способност, ставови, 
понашање... 

обука у пружању прве помоћи, 
психофизичке способности... 

ВОЗИЛО техничка исправност, опрема 
возила, поузданост... 

опремљеност возила, заштита од 
пожара, конструкција, маса... 

ПУТ квалитет пута, одржавање пута... коловозни застор, опрема пута, 
изменљива сигнализација... 

ОКРУЖЕЊЕ прописи, породица, клима, 
заштитни систем, квалитет 
увиђаја... 

уредност околине пута, хортикултура, 
здравствена заштита... 

 Фактори ризика 



      За процену стреса професионалних возача употребљава се упитник – 
Професионални стрес индекс (OSI). 

     Резултати указују на неке проблеме који утичу на здравствено стање 
возача:   

 
1. осећај временског притиска присутан код већине професионалних 

возача, 
2. радно време је дуго и не прави се довољан број  пауза за одмор, 
3. услови пута и ергономски услови у кабини су често незадовољавајући, 
4. високи су захтеви за одговорношћу и концентрацијом, 
5. неопходан је принудни положај тела приликом вожње. 

 Радни услови професионалних возача моторних  возила 



•   Ограничења радног времена у Европском законодавству прописана су 
директивом 2002/15/ЕЗ  
 

•      У  Директиви 2002/15/ЕЗ радно време возача је дефинисано као време 
од почетка до краја рада, током кога се  возач налази на свом радном 
месту, на располагању послодавцу, а извршава своје задатке или 
активности: 
 

1.  управљање возилом, 
2.  утовар и истовар, 
3. пружање помоћи путницима да се укрцају и искрцају из возила, 
4.  нега и одржавање возила.          

Законска  нормативна  ограничења  као мера за повећање 
безбедности професионалних возача моторних возила 





•    Евиденција радног времена возача омогућава праћење поштовања 
прописаних ограничења.  

 
•    Тахографи су мерни уређаји намењени праћењу коришћења возила и 
рада возача: времена рада, пређеног пута и остварерне брзине. 



Неки примери неодговорног понашања возача и последице: 
 



Неки примери неодговорног понашања возача и последице: 
 



 
• Област безбедности саобраћаја представља сложен, специфичан систем, 

који обухвата више подсистема, који су повезани директним и повратним 
спрегама. 
 

•  Безбедност, начелно посматрано, јесте својство које одређује могућности 
или вероватноћу извршења појединих саобраћајних активности без 
негатвних последица по живот и здравље свих учесника у саобраћају, као и 
без материјалних и других врста штете.  
 

• Очување здравља возача са професионалним дозволама који се баве 
превозом путника и робе је од примарног  значаја. 
 

•  Постоји одређени број фактора који су повезани са радним условима и 
стањем моторног возила који битно утичу на нарушавање здравља ових 
возача.  

 Закључак 
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