
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА  

 

 

На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

 

Решења у Закону ће највећим делом утицати на српске превознике који се баве превозим 

путника и терета као и на стране превозника који учествују у саобраћају на мрежи путева 

Републике Србије.  

Поред одредаба чланова Закона о безбедности саобраћаја (''Службени гласник РС'', бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14) које дефинишу област времена управљања и одмора возача 

и тахографа, и на основу њега подзаконских аката, на возаче се тренутно односе и одредбе 

Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/04, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/15) којим се прави оквир 

када је у питању радно време, паузе, одмори итд. Узимајући у обзир Директиву 2002/15/ЕУ са 

којом се усклађује овај Нацрт закона а која дефинише радно време посаде возила у друмском 

превозу, закључује се да долази до одређених неусаглашености са важећим Законом о раду 

односно поменути Закон не познаје институт скраћеног и подељеног дневног одмора, а под 

радним временом обухвата и паузе и време расположивости што је у супротност са одредбама 

ЕУ прописа. Због свега наведеног, српски превозници се налазе у подређеном положају у 

односу на конкуренцију у међународном саобраћају. Одредбама овог закона исправља се 

наведена неусклађеност и омогућава се конкурентност наших превозника на међународном 

тржишту транспортних услуга.  

Узимајући у обзир да је делатност професионалног возача који управљају возилима 

преко 3,5 тоне највеће дозвољене масе и аутобусима, сама по себи специфична у односу на 

остала запослена лица, Европска унија је, из основне директиве која уређује радне односе, 

изузела ову област и регулисала је посебним прописом. У складу са наведеним, Закон о раду је 

предвидео да ће се посебним прописом уредити радно време запослених код послодаваца у 

области саобраћаја. Радно време ових радника морало је бити прецизно дефинисано и посебно 

регулисано у случају ноћног рада како би се осим заштите здравља чланова посаде возила 

обезбедило и повећање безбедности саобраћаја. 

Како би се обезбедило одговорно вршење послова у вези са тахографима, Европска унија 

је предвидела да се радионицама за тахографе могу сматрати само правна лица како би се лакше 

спроводио надзор. У складу са наведеним овај закон предвиђа овлашћивање искључиво правних 

лица и омогућава предузетницима да врше послове у вези са тахографима до истека рока 

дозволе за рад радионице. 
 

Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

 

 С обзиром да не постоје оригинални ни хомологовани резервни делови неопходни за 

одржавање и исправност модела тахографа чије се коришћење овим законом ставља ван 

употребе истеком рока од једне односно три године, зависно од модела, корисници ових 

тахографа биће изложени трошковима замене ових тахографа уређајима новије генерације. 

Учешће ова два модела тахографа у укупном броју тахографа чини око 20 %. Трошак који 

подносе власници возила због обавезе уградње новијег модела тахографа упоредиви су са 

трошковима чешћих прегледа, оправки и одржавања предметних тахографа услед њихове 

непоузданости и  неисправности. Због недостатке резервних делова, радионице за тахографе 

нису у могућности да прописно одржавају предметне моделе тахографа, чиме је отежано, па чак 

и онемогућено евидентирање радног времена, времена управљања и одмора возача, што може 

значајно да угрози безбедност саобраћаја. Осим тога обезбедиће се додатни приход 

радионицама за тахографе од уградње новијих модела. 

 



 

Да ли закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту  

и тржишну конкуренцију 

 

 Примена овог закона неће имати ефеката на стварање нових привредних субјеката на 

тржишту. Међутим, доћи ће до повећања конкурентности домаћих превозника посебно у 

међународном саобраћају. 

 

 

 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 

 

 Јавна расправа o Нацрту закона о радном времену посада возила у друмском превозу и 

тахографима одржана је у 27. фебруара у Нишу, 2. марта у Новом Саду и 4. марта у Београду у 

складу са одобреним Програмом јавне расправе. Осим представника министарстава надлежних 

за послове саобраћаја, унутрашњих послова и рада који су учествовали у изради Нацрта закона 

на јавној расправи су учествовали представници привредних субјеката који се баве друмским 

превозом, привредних субјеката који се баве пословима везаним за тахографе и друге 

заинтресоване стране. 

 

Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се доношењем 

закона намерава 

 

 Није потребно предузимати посебне  мере током примене овог закона. 


